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 : المساعدات النقدیّة والقسائم في سیاق فیروس كورونا المستجدّ 
 النقديتعلّم الإرشادات من شبكة شراكة 

 
 

على عملھا واالستعداد لھا، والنظر  19-تھدف وثیقة التوجیھ ھذه إلى مساعدة المنظمات على فھم اآلثار المحتملة لـ كوفید
التي  االعتبارات ما ھي –وإذا كان األمر كذلك  -بة للسیاقات التي تعمل فیھا النقدیة والقسائم مناس اتفیما إذا كانت المساعد

 بأمان وفعالیة. المساعدات في كل مرحلة من مراحل البرنامج دورة لكیفیة تقدیم یجب النظر إلیھا
 

فیروس كورونا و والقسائمالمساعدات النقدیّة  حول من قبلكم شاركتمھاتم التي عدیدة الالموارد ص للنقاط الرئیسة من ھذا ملخّ 
 وثیقة حیّة وسنواصل تحدیث ھذا الملخص مع إضافة موارد جدیدة. إنّھا. ھذه الوثیقةمن خالل  المستجدّ 

I.  ات التي نعمل فیھا؟للسیاق فیروس كورونا المستجدّ ماذا یعني 
مدمرة ویمكن أن یكون لھا آثار طویلة األمد ، ال سیما في البلدان المنخفضة  19-ستكون اآلثار االقتصادیة العالمیة لـكوفید

بدأت التأثیرات على أكثر   .الدخل وسیاقات األزمات ، إذا لم یتم تخفیفھا في الوقت المناسب وبطریقة جیدة االستھداف
ملیون شخص إضافي یواجھون انعدام األمن الغذائي الحاد  130، مع ما یقدر بنحو بالظھورفي العالم بالفعل الفئات ضعفاً 

. ویقدر الباحثون أن ما یصل إلى نصف ملیار شخص سیتم دفعھم إلى الفقر، مما یعكس مكاسب 20201بحلول نھایة عام 
بالبقاء في المنزل والحفاظ على المسافة المالئمة بین "ة وال تنطبق التوصیات القائل .2سنة 30التنمیة بنسبة تصل حتى 

معظم السیاقات اإلنسانیّة. لذا، ال بّد من تغییر السیاسة  علىعلى نطاق واسع  "األشخاص وتخزین المواد الغذائیة واألساسیة
طاق والقیود المفروضة على أثرت عملیات اإلغالق التجاریة الواسعة الن .كھذه ة في سیاقاتة والمشورة الحكومیّ االجتماعیّ 

 3الحركة في العدید من البلدان بشكل غیر متناسب على سبل كسب العیش ألكثر الناس ضعفاً.
 

في االنتشار في بیئات  فیروس كورونا المستجدّ  یبدأ ث. ثّمة إجماع على أنّھ حیاالننستعّد لتلبیة احتیاجات كبیرة،  نحن
ما في ذلك المخیّمات)، سیسھم االفتقار إلى مرافق غسل الیدین وضعف النظم منخفضة الدخل ومناطق مكتظة بالسكان (ب

في انتشار أسرع ومعدل وفیات منھ في أماكن أخرى. "یمكن أن یؤجج الفقر العدوى، ولكن  ،أعلى على األرجح ،الصحیّة
ُ أن أو یمكن للعدوى أیًضا أن تسبّب الفقر   4فاقمھ".ت

 
ولسوء  لفترة أطول.أن یمتّد أثرھا واء وتداعیاتھا االقتصادیّة أكثر من المرض نفسھ، وومن المرجح أن تضّر تدابیر االحت

الحظ، كلما نجحنا في إبطاء االنتشار من خالل التدابیر الوقائیة، طال أمد التأثیر االقتصادي (من المستوى الفردي إلى مستوى 
فترة طویلة من الزمن. لح أن تستمر ا، ومن المرجّ نطاقً  الشركات). وسیكون من األصعب إدراك اآلثار االقتصادیّة األوسع

. وستؤثر عملیّات كان التأثیر االقتصادي أشد بكثیر من األزمة الصحیة نفسھاوكما رأینا في وباء إیبوال في غرب أفریقیا، 
من األسر  والقیود المفروضة على التنقل والوصول إلى األسواق على دخل العدید واسعنطاق على من العمل  الفصل

واستراتیجیات التكیّف معھا، بما في ذلك األسر التي كانت في وضع جیّد نسبیا قبل الجائحة. "سیكون لجائحة فیروس كورونا 
ما بیئات األزمات وبیئات  الھشاشة و-المستجّد عواقب مدّمرة على سبل عیش الناس وفرص عملھم، وخاّصة في بیئات ما بعد

 إلى الدعم قصیر األجل، نحتاج إلى النظر في كیفیّة تقدیم الدعم للمتضّررین على المدى الطویل.. وباإلضافة 5األزمات"-بعد
                                                

 رئیس برنامج األغذیة العالمي یحذر من جائحة الجوع مع انتشار كوفید-19، بیان في مجلس األمن الدولي ، 21 أبریل 2020 1
 جامعة األمم المتحدة ، ورقة عمل: تقدیرات تأثیر كوفید-19 على الفقر العالمي ، أبریل 2020 2

3 REACH مراقبة السوق عبر 12 سیاق أزمة من 
 مدونة معھد التنمیة الخارجیة من الفقر إلى اآلثار الوبائیة 4

5  , https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf:13ص   
   19-خطة االستجابة اإلنسانیة العالمیة كوفید

https://docs.google.com/document/d/1Vk6ShfDS-_kVVGeGcNzFXhKLSMgK-VyDfa09ZkhWZOE/edit
https://www.wfp.org/news/wfp-chief-warns-hunger-pandemic-covid-19-spreads-statement-un-security-council
https://www.wfp.org/news/wfp-chief-warns-hunger-pandemic-covid-19-spreads-statement-un-security-council
https://www.wider.unu.edu/publication/estimates-impact-covid-19-global-poverty
https://www.wider.unu.edu/publication/estimates-impact-covid-19-global-poverty
https://www.odi.org/blogs/16754-pandemics-poverty-implications-coronavirus-furthest-behind?utm_campaign=1348895_ODI%20newsletter%2020%20March&utm_medium=email&utm_source=Overseas%20Development%20Institute&utm_country=&dm_i=4O2W,SWTB,3CCRP3,3H9Z5,1
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
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وضمن اإلطار الزمني  واسع من خالل النقد تلبیة االحتیاجات بفعالیة وتعزیز االنتعاش على نطاق المساعدات یمكن لتوصیل

على أنّھا خیار أكثر أمانًا لتوفیر  ساعدات النقدیّة والقسائمالموینظر البعض إلى  .المطلوب للتخفیف من أسوأ آثار الوباء
المساعدات النقدیّة العینیّة إلى  اتبعض المنظمات تتحّول من المساعد وقد رأینا حیثما تسمح الظروف بذلك. ،اإلغاثة السریعة

 مخاطر انتقال العدوى.  مكانیّة تقلیلي مواقع التوزیع وإتسلیم أكثر سھولة عن بعد، مع خفض التجّمعات فالتي تسمح ب والقسائم
یتم تسلیم التحویالت النقدیة على نطاق واسع بالفعل، من قبل الحكومة والجھات الفاعلة اإلنسانیة، في معظم السیاقات األكثر 

واق . ستساعد االستجابة القائمة على النقد في تلبیة االحتیاجات األساسیة مع دعم األس19-عرضة للخطر من آثار كوفید
 ،یحتاج العاملون في المجال اإلنساني واالقتصادات المحلیة أیًضا للتعافي وإنقاذ األرواح وحمایة سبل العیش في نفس الوقت.

من خالل آلیات مختلفة  ،على نطاق واسعو ،النقدیة والقسائم بسرعة اتإلى تعزیز قدراتھم على تقدیم المساعد ،بشكل عاجل
یمكنكم مراجعة اعتبارات البرنامج أدناه لفھم ما إذا  .6شكل أفضل ومنع تأثیر أسوأ على سبل العیشلتلبیة االحتیاجات الفوریة ب

 التي تعملون فیھا وكیفیّة تقدیمھا بطرق تحّد من المخاطر. للسیاقاتمناسبة  المساعدات النقدیّة والقسائمكانت 
 

فیروس كورونا یلة جیّدة للتخفیف من اآلثار االقتصادیة لیمكن أن یكون العمل مع نظم الحمایة االجتماعیّة وإلى جانبھا وس
ة قابلة لالستمرار من توسیع نطاقھا "وقد تتمكن البلدان التي تتمتّع بنظم حمایة اجتماعیّ  على الفئات األشّد ضعفًا. المستجدّ 

ز تعزّ ة لتطویرھا. وأخیًرا، نظم، یكون ثّمة فرصھذه المؤقتا لمراعاة ھذا التھدید الجدید. وفي الحاالت التي تغیب فیھا 
توفیر الحمایة ألشّد العمال ضعفًا. من أجل  الحاجة إلى معاییر للعمل الالئقمحدودیّة شبكات األمان في البلدان منخفضة الدخل 

 ویمكن للتدابیر التي تستھدف العاملین في القطاع غیر الرسمي أن تكون فاعلة في زیادة عدد النساء والرجال القادرین على
. نرى توسعًا في التحویالت االجتماعیة التي تقودھا الحكومة للتخفیف من آثار كوفید-19 والجھود 7االفالت من براثن الفقر"

. استخدمت جھود التحفیز واإلغاثة 8جاریة بالفعل لتعبئة استثمارات ضخمة لتخفیف األثر االقتصادي في أفقر بلدان العالم
 یستفید ما یقدر بـ 1.4 ملیار شخص من استجابات 9المحلیة حتى اآلن التحویالت النقدیة المباشرة كجزء ھام من االستجابة.

. زادت تغطیة 10الحمایة االجتماعیة لـكوفید-19، في شكل برامج جدیدة أو زیادات في التغطیة وزیادات في قیمة التحویل
. اعتباًرا من 12 حزیران/یونیو 2020 ، قام 195 دولة بتخطیط أو 11برامج التحویالت النقدیة الحالیة بأكثر من الضعف
 تمیل برامج التحویالت النقدیة إلى أن تكون 12إدخال أو تكییف 1024 من تدابیر الحمایة االجتماعیة استجابة لـكوفید-.19

 13قصیرة المدة وسخیة الحجم نسبیًا، و 58% من إجمالي التحویالت النقدیة ھي برامج جدیدة.
 

لمانحة، ووكاالت األمم المتحدة، وحركة الصلیب األحمر والھالل األحمر والمنظمات غیر الحكومیة "نحن، ممثلي الجھات ا
موقعًا)، نوصي الحكومات والمانحین والشركاء في التنمیة والشؤون اإلنسانیة بزیادة تقدیم المساعدة النقدیة، عند  27الدولیة (

"تعتبر" المساعدة االجتماعیة  19-غیر مباشر من خالل وباء كوفیداالقتضاء، لمساعدة السكان المتضررین بشكل مباشر أو 
والتحویالت النقدیة اإلنسانیة ضروریة لتجنب انخفاض كارثي في مستویات المعیشة، وتلبیة االحتیاجات األساسیة، والحفاظ 

                                                
 مجموعة التنسیق اإلقلیمیة المشتركة بین القطاعات ، اآلثار اإلنسانیة لكوفید-19 في غرب ووسط أفریقیا ، 29 أبریل 2020  6

-https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian خطة االستجابة اإلنسانیة العالمیة كوفید-19 7
Response-Plan-COVID-19.pdf 
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 دیفكس، تقود التحویالت النقدیة استجابة المساعدة االجتماعیة لـكوفید-19، 14 أبریل 2020 9
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 دیفكس، تقود التحویالت النقدیة استجابة المساعدة االجتماعیة لـكوفید-19، 14 أبریل 2020  11

مدونة بیزلي و بارشا حول البناء على البیانات الحالیة وأنظمة المعلومات والقدرة على التسجیل لزیادة الحمایة االجتماعیة الستجابة كوفید-19   12
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https://www.devex.com/news/cash-transfers-lead-the-social-assistance-response-to-covid-19-96949?access_key=&utm_source=newsletter&utm_medium=newswire&utm_campaign=yourheadlines&utm_content=text&mkt_tok=eyJpIjoiTnpObVptUXlPR1JpT1dFMSIsInQiOiJ0cEJ5QlphS3hhV1FxalwvdGx6OWhtQWhFN0NsZWRaXC9ibEQ0Mk1uRGNtd0VuMmFXY0QwOVlOTVAzb1JlUWpKdXl4aE0xSnNEUkNlMWZhS2lYck5xU2lwcitjRnpuOVRYbGFyemt0alwvcXFMYnY4R1pNbVNLYlFcL1hsVmdZNTRJUm0ifQ%3D%3D
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https://www.ugogentilini.net/
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http://documents.worldbank.org/curated/en/590531592231143435/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-June-12-2020.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/590531592231143435/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-June-12-2020.pdf
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مار جوھري اآلن، فسوف ندفع . "إذا لم یكن ھناك استث14على الكرامة، وحمایة سبل العیش ومنع تفاقم الفقر وعدم المساواة"
 15الثمن في وقت الحق مما یؤدي إلى اقتصادات مدمرة، وإفقار المجتمعات الضعیفة بالفعل ومستقبل أطفالھم".

 
 .16"فإن األزمة ستكلف المزید من األرواح وتدّمر المجتمعاتبموارد كافیة،  إذا لم یتم اتخاذ أي إجراء اآلن"
 

II.  االعتبارات  :فیروس كورونا المستجدّ في سیاقات  سائمالمساعدات النقدیّة والقتقدیم
  17دورة البرنامج بشأن

 

 التأھّب .1
 

 وضع خطط للطوارئ/التأھب، والتفكیر في ما قد تعنیھ األوبئة وآثارھا على ما یلي:● 
 ؛المساعدات النقدیّة والقسائمالبرامج الجاریة مع ) 1(
 
  تي كانت في مرحلة الجدوى أو التصمیم؛ال المساعدات النقدیّة والقسائمبرامج مع ال )2(
 
 ر الحالة؛ة تطوّ كیفیّ  وفقإلى قانون العمل الذاتي أو العكس  التحویلتحویل طریقة إلى بعض البرامج  حاجة )3(
  
  ة.د للبرامج المستقبلیّ خیار استجابة جیّ  المساعدات النقدیّة والقسائم تما إذا كان )4(
  

 
الموقف بوتیرة متغیرة، مع آثار  تكشفجراء االستعدادات الصحیحة، خاصة مع إلمفیدة للغایة  یمكن أن تكون أسابیع قلیلة● 

 متغیرة ولكن في كثیر من األحیان مع تدابیر حكومیة مماثلة بین السیاقات المختلفة التي نعمل فیھا.
 .قبة السوقالمخاطر ومرا مراقبة/النقدیة والقسائم وتقییمات اتجدوى المساعدالتأكد من تطبیق ● 
 في البلد لمعرفة ما إذا كان یجمع المعلومات حول ھذا الموضوع. التواصل مع الفریق العمل المعني بالنقد● 
متعّدد  لھذه األزمة بعد كبیرفذلك) بالفریق العامل المعني بالنقد  قیامالتأكد من القطاعات (/تواصل مع المجموعاتال● 

 القطاعات.
 .18"إعملوا بسرعة من خالل شبكاتكم وأصحاب المصلحة المعروفین لتجمیع قوائم المستفیدین المحتملین اآلن"● 
مصلحة المتعّددین، لي شبكات الھاتف المحمول، واالتفاقات اإلطاریّة القویّة ألصحاب ال"الحاجة إلى التعاقد المسبق مع مشغّ ● 

ویتجاوز ذلك الدعوة إلى اتباع نُُھج . GSMAعلى سبیل المثال، على النحو الذي ییسره شركاء القطاع الخاص مثل شبكات 
متضافرة بین أصحاب المصلحة المتعّددین لتوفیر َمَحافظ متنقلة، لتمكین وتشجیع الخدمات ذات الصلة والحاسمة من محو 

                                                
زیادة الروابط بین المساعدات النقدیة اإلنسانیة والحمایة االجتماعیة من أجل االستجابة الفعالة لوباء كوبید-19، مجموعة من وكاالت األمم المتحدة  14

 والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة وحركة الصلیب األحمر والھالل األحمر والمانحین، مایو 2020
 كوفید-19: اإلستثمار اآلن في زیادة النقدیة/ القسائم والحمایة اإلجتماعیة  - أو یدفع األطفال الثمن الحقًا، د. كاثرین تایتشش، 24 یونیو 2020 15

 مجموعة التنسیق اإلقلیمیة المشتركة بین القطاعات، اآلثار اإلنسانیة لكوفید-19 في غرب ووسط أفریقیا، 29 أبریل 2020 16
 استناًدا إلى صندوق أدوات البرامج لشراكة التعلم النقدي 17

 2020مارس  17 (المساعدات النقدیة والقسائم وكوفید) ورقة إرشادات منّظمة مرسي كور 18
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تحسین االتصال، والوصول من ات المطلوبة إلى األساسیّ  عبر الھواتف المحمولة ة، ومجموعات االدخاریّ ة المتنقلة/الرقماألمیّ 
 19المعدات ذات الصلة بشبكة الھاتف المحمول"/التحتیّة البنىإلى 
ف مصرف، حوالة، مشغل شبكة الھات( الشكلبغض النظر عن  دیكم بالخدمات المالیّة اآلنإبدأوا المحادثات مع مزوّ "● 

ة واحتفظوا بالتحدیث، من أجل التواصل مع المشاركین والمانحین على ردودھم الرسمیّ منھم . إحصلوا )المحمول، إلخ
 ة. مع مقّدمي الخدمات المالیّة الحالّیین ھو األولویّ  التخطیط للطوارئوغیرھم. 

 
 :في ما یخصّ  ةمي الخدمات المالیّ االستفھام من مقدّ ویجب 

ة في الخدمات (مثل تھیئة أجھزة الصراف اآللي/نقاط توزیع النقد، وخفض ساعات العمل، والوصول التغییرات الفوریّ  -
 زیادة معدالت الخدمة؟وإلى مناطق جغرافیّة معیّنة، وما إلى ذلك)، والتقلیل من نقاط الخدمة؟ 

 كیف سیتأثر عقدكم الحالي؟ (أي احتمال عدم القدرة على الوفاء) -
ّدمي الخدمات المالیّة الرسمیین، یمكن سّن بنود القّوة القاھرة. إعادة النظر في ھذه الشروط في حال العمل مع مق -

 وتوضیحھا مع مزّود خدماتكم للتأّكد.
اجئ لسیولة مزّودكم بالخدمة المالیّة؟ وماذا لو ُوضعت ضوابط على فاریوھات المتمثلة في التحدید المھل فكرتم في السین -

 المصارف؟رأس المال؟ أو أغلقت 
إذا كانت حركة العمالء محدودة؟ (أي الوصول المحدود إلى نقاط توزیع النقد، وإجراءات ما ھي خططھم للطوارئ  -

 "معرفة العمیل"/نقاط التسجیل، وما إلى ذلك)
یلة دان). ما ھي األشكال البدطبق ذلك بعض البلیل"؟ (لتخفیف إجراءات "معرفة العمی -إن وجدت  -ما ھي المسبّبات  -

 .20ق المقبول إلى جانب التحقق المادي؟"یقدللت
فكروا في ھذا السیناریو مع  ؟قد تكون قدرتكم على التحقّق من األفراد لفتح حسابات جدیدة أو التسجیل في برامجكم محدودة● 

 .21الجھة التي  توفر خدمات الدفع لكم في أقرب وقت ممكن
 على الشبكة. االتصالان زیادة الطلب على حركة أجروا اتصاالت مع مقدمي خدمات اإلنترنت لضم● 
یّسرین (مثل المصارف المركزیّة) والقطاع الخاّص بتسھیل االستخدام المتزاید "تتمثل الخطوة الحاسمة بالتعاون مع المُ ● 

  .22"ا)الدول حیث سبق تطبیق ذلك عملی� لألموال المتنقلة بتكالیف معامالت مخفضة أو بال تكالیف (لیس فقط في سیاقات 
 اًنا.ضة أو مجّ التواصل مع مشغلي شبكات الھاتف المحمول للتفاوض على رسوم حزمة بیانات مخفّ ● 
"إجراء رسم خرائط محدثة وتحلیل لمقدمي الخدمات المالیة: ھناك حاجة للجھات الفاعلة للعمل معًا إلجراء رسم الخرائط ● 

 .23لمالیة وتحدید أي تدابیر أو دعوة قد تكون ضروریة"والتحلیل المستمر للمخاطر في نظام مقدمي الخدمات ا
مجموعة العمل النقدي اإلقلیمیة لغرب إفریقیا لمقدمي الخدمات المالیة حسب أوائل أبریل للرجوع إلى  وا الى مخططانظر ● 

 .24غرب افریقیافي  19-وما إلى ذلك في بدایة انتشار كوفید ،كیفیة إدراج مقدمي الخدمات المالیة، بقدرتھم، وأسعارھم
یمكن النظر في التحویالت النقدیّة الوقائیّة في مرحلة ما قبل فرض إجراءات اإلغالق وغیرھا من التدابیر التقییدیّة، لكي ● 

طة إلى طویلة مع دخل تتمكن األسر الضعیفة من تخزین بعض المواد األساسیّة، ومساعدتھا على االستعداد لفترات متوسّ 
 .محدود أو من دون دخل

كما أكد رئیس مجموعة العمل النقدیة في والیات بورنو وأداماوا ویوبي في نیجیریا "بمجرد تسجیل حالة، یمكننا أن نتوقع ● 
د: إغالق األسواق والبنوك، وتوقف الرحالت الجویة و إغالق الحدود نفس االستجابة التي رأیناھا في أماكن أخرى من البال

 .25البریة "

                                                
 مناقشةال اتمجموعفي ش، وورلد فیجن إنترناشونال، منشور زكاثرین تایت 19

 ورقة إرشادات منظمة میرسي كور (كوفید-19 مدفوعات المساعدات النقدیة والقسائم وإدارة البیانات الرقمیة) 19 مارس 2020 20
 المرجع السابق ذاتھ 21

 كاثرین تایتزش، وورلد فیجن إنترناشونال، منشور في مجموعات المناقشة 22
 اتحاد النقد الیمني: بیان حول اآلثار المحتملة لـكوفید-19 على التحویالت النقدیة اإلنسانیة في الیمن ، أبریل 2020 23

 .مخطط مقدمي الخدمات المالیة لغرب أفریقیا، من قبل مجموعات العمل النقدیة اإلقلیمیة، اعتباًرا من 6 أبریل 2020 24
 شراكة التعلم النقدي ، ومدونة كاش كاب، كوفید-19 ومساعدة النقد والقسائم كیف یستجیب الفاعلون التشغیلیون 30 مارس 252020
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https://www.calpnetwork.org/blog/covid-19-and-cva-how-are-operational-actors-responding/
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 .26ة السریعة لسلة اإلنفاق الدنیا أو سلة اإلنفاق الدنیا للبقاء ومبالغ التحویل النقدي الموصى بھااالستعداد للمراجع● 
 
 

 تحلیل الوضع .2

 تقییم االحتیاجات
 

 عند تقییم االحتیاجات، ضعوا في اعتباركم ما یلي:
في  - العمل علّم والتكیّف مع تقّدمرونة للتالحفاظ على المثّمة العدید من العناصر المجھولة في ھذه األزمة. وسنحتاج إلى ● 

 ؤ بھا في ھذه المرحلة.مكن التنبّ یثّمة العدید من األبعاد التي قد ال لكن الدروس من األوبئة األخرى، و نستقيحین یمكننا أن 
وإلعادة تقییم لذا یجب أن نستعّد الستجابات مستدامة  - آثار طویلة األمدزمة غیر معروفة وسیكون لھا بالتأكید ھذه األ مّدة● 

 الوضع واالحتیاجات بشكل منتظم.
إنھا أزمة قد تأتي على شكل موجات، ومن ھنا تأتي أھمیة التفكیر أیًضا على المدى الطویل (المناھج المستدامة، وبناء ● 

 القدرات ، إلخ).
لعمل/التدابیر التي تفرضھا ، وكذلك القرارات التي یتخذھا أرباب ای�ایومالوضع ر تغیّ مع ، أزمة سریعة التطّور إنھا● 

أولئك الذین قد ال یكونون في حاجة الیوم، قد یجدون أنفسھم في حاجة في فالحكومات المختلفة تغیّر واقع الناس بشكل كبیر. 
 مفاجئ للدخل أو سبل العیش على سبیل المثال.ال ھموقت الحق بسبب فقدان

فھم  ).إلخ الجائحة (التكالیف المتعلقة بالرعایة الصحیّة، وفقدان الدخل،التي یواجھھا الناس بسبب  المالیّة عوائقالقیّموا ● 
 .27المالیة عوائقتأثیر االحتیاجات الصحیة المتزایدة إلى جانب االتجاه العام لفقدان الدخل الذي یمكن أن یؤدي إلى زیادة ال

رسمیة أو غیر رسمیة تتعلق بعالج فایروس نفقات بالمرضى یتكبد : "من المحتمل أن النفقات المتعلقة بالصحةخص فیما ی● 
كورونا المستجد أو للخدمات الصحیة األساسیة، سواء في مرفق صحي أو في المنزل، أو فیما یتعلق بالتكالیف غیر 

األخرى، وال یزال یؤدي  اإلدخالالمباشرة". في حین أنھ قد یتم تغطیة جزء من العالج، فقد یُحّمل المرضى "مقابل تكالیف 
نفقات كارثیة". "یمكن أن تكون النفقات الصحیة مرتبطة أیًضا بالتكالیف غیر المباشرة، مثل تكالیف العالج غیر الطبي إلى 

في المستشفى، أو النقل أو تكالیف صاحب الرعایة الذي یرافق المریض. إن مطالبة األسر برعایة مرضى فایروس كورونا 
 .28”المستجد في المنزل سیؤدي إلى فقدان الدخل

في "المناطق عالیة الكثافة، ومخیمات الالجئین، والعمال النھاریین، والمزارعین الموسمیین،  آثار عملیات اإلغالقتقییم ● 
وخدم المنازل أو أولئك الذین یعتمدون على الطبقة المتوسطة والعالیة النشطة والمستھلكة في معیشتھم" ، "السكان الذین كان 

سر سبل عیشھا مع إغالق الشركات وتقیید الحركة "،" إن تخزین السلع األساسیة ھو حلم بعید بإمكانھم في السابق فقط تخ
 29بالنسبة لغالبیة السكان الذین یعیشون من یوم آلخر"

"على عكس معظم األزمات اإلنسانیة ، لم تضیع األصول والبنیة التحتیة ؛ (...) ما دمر (وسیظل) مدمراً ھو الدخل وسبل ● 
 .30عات الحیاة الطبیعیة "العیش وإیقا

 31"إنھا ضربة مطرقة لمالیین آخرین ال یمكنھم تناول الطعام إال إذا حصلوا على أجر"● 
                                                

 اتحاد النقد الیمني: بیان حول اآلثار المحتملة لـكوفید-19 على التحویالت النقدیة اإلنسانیة في الیمن ، أبریل 2020 26
مذكرة إرشادیة لمجموعة الصحة العالمیة حول دور المساعدة النقدیة والقسائم للحد من الحواجز المالیة في االستجابة لوباء كورونا المستجد أبریل  27

2020 
 المرجع السابق ذاتھ 28

 مدونة شراكة التعلم النقدي "الخیارات المستحیلة: التشكیك في االفتراضات وراء اإلغالق في سیاقات الدخل المنخفض والھشة" ، 8 أبریل 2020 29
 بیان األسواق في األزمات كوفید-19 ، 16 أبریل 2020 30

كبیر االقتصادیین في برنامج األغذیة العالمي ، عارف حسین ، مقالة بي بي سي حول المخاطر العالمیة "المجاعات التوراتیة" بسبب الوباء ، 22  31
 أبریل 2020
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file://JOAMMSRV001.ogb.internal.oxfam.net/configs/hhajahmad/Desktop/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%20%22%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9:%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%83%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A9%22%20%D8%8C%208%20%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%202020.
https://seepnetwork.org/files/galleries/MiC_Statement_COVID-19.pdf
https://seepnetwork.org/files/galleries/MiC_Statement_COVID-19.pdf
https://www.bbc.com/news/world-52373888
https://www.bbc.com/news/world-52373888
https://www.bbc.com/news/world-52373888
https://www.bbc.com/news/world-52373888
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ملیون شخص إضافي إلى حافة المجاعة  130"أظھر تحلیل برنامج األغذیة العالمي أنھ بسبب فیروس كورونا، یمكن دفع ● 
 .32"2020بحلول نھایة عام 

مع خصائص ھذه األزمة (مثل تقیید الحركة)  ریتغیلل عرضةلناس عادة على النقد وما إذا كان ذلك قیّموا كیفیّة حصول ا● 
 وما إذا كانوا على درایة بآلیّات التحویل التي یحتمل أن تكون أكثر مالءمة مثل المدفوعات اإللكترونیّة.

. أھمیة النظر في إمكانیة تقدیم 33التوفیر ت، على سبیل المثال مجموعاتقییم كیفیة تأثر التدفقات المالیة التكمیلیة● 
الت االجتماعیة والعطاء من االمالیة، بما في ذلك التحویالت والحو اتالنقدیة والقسائم "في المشھد األوسع للمساعد اتالمساعد

 "34شخص آلخر، والتي تصل إلى األشخاص المتضررین من األزمات
بب الجمود االقتصادي في البلدان التي تنبعث منھا تدفقات التحویالت رصد االنخفاض المحتمل في تدفق التحویالت بس● 

من المتوقع أن تنخفض التحویالت العالمیة بشكل (على سبیل المثال، انخفاض كبیر متوقع في تدفقات التحویالت إلى الیمن). 
واإلغالق التام. یرجع  19-بسبب األزمة االقتصادیة الناجمة عن جائحة كوفید 2020في المائة في عام  20حاد بنحو 

االنخفاض المتوقع، الذي سیكون أكبر انخفاض في التاریخ الحدیث، إلى حد كبیر إلى انخفاض أجور وتوظیف العمال 
"من  "35المھاجرین، الذین یمیلون إلى أن یكونوا أكثر عرضة لفقدان الوظائف واألجور خالل أزمة اقتصادیة في بلد مضیف.

على سبیل المثال ما یقرب من   .36تأثیر مباشر على األسر األكثر ضعفا، وإزالة نظام الدعم الحرج"المحتمل أن یكون لھذا 
 37نصف جمیع األسر الصومالیة تعتمد على التحویالت لتغطیة االحتیاجات األساسیة.

تعمالتكم إلى جمع البیانات عن بعد كلما أمكن ذلك للحّد من وتیرة التواصل بین االشخاص وتقاربھم واالتصال بین قلّصوا "● 
 .39جودة البرامجب المساسجمع البیانات وإدارتھا عن بعد إلى یؤّدي  ولكن یجب أّال . 38"األفراد

 

 تقییم السوق
 أنظروا في ما یلي عند تقییم وظائف السوق والوصول:

 ، لذا قیّموا أداء سلسلة التورید.تحت الضغطد تقع أسواق السلع األساسیّة ق● 
سالسل اإلمداد لألسواق أو الخدمات (مثل الغذاء والدواء، وما إلى ذلك): ھل ثّمة اعتماد على اإلمدادات من البلدان التي ● 

ن ون الصحیّ وھل سیُمنع التجار والعامل العمل؟أوقفت اإلنتاج بسبب الجائحة؟ ھل ستتوقف شركات الخدمات اللوجستیة عن 
 وغیرھم من العاملین الرئیسین من القدوم إلى العمل أم یتوقفون عن القدوم؟

لتضخم المزمن مثل من ا لاألصالبلدان المتأثرة با"األسعار واألسھم وسالسل التورید للسلع والخدمات الرئیسیة (في ● 
 "40حاسمة)ال أسواق كھذه من األمورمراقبة  فنزویال ولیبیا وجنوب السودان والیمن ، فإن

دي "إن الجمع بین االحتیاجات الصحیة المتزایدة المتعلقة بالوباء، إلى جانب تدابیر الصحة العامة للتخفیف من ھذا الوباء أو احتوائھ سیؤ
 .41"إلى تعطیل كبیر في اإلنتاج، وتقلیص إمكانیة الحصول على السلع والخدمات

: قد یكون الناس أقّل استعداًدا أو أقّل قدرة على الوصول إلى األسواق المزدحمة في األسواق والخدماتوصول الناس إلى ● 
النقدیّة والقسائم في زیادة اإلنتقال بسبب اضطرار المستفیدین إلى  اتضمنوا عدم مساھمة برامج المساعدالبیئات الوبائیّة. إ

 استخدام األسواق المزدحمة.
                                                

 التقریر العالمي لعام 2020 حول األزمات الغذائیة، أبریل 2020 32
 منظمة سیب، مجموعات التوفیر و كوفید-19  أبریل 2020 33

 شراكة التعلم النقدي / شبكة البحث والتحلیل المشتركة بین الوكاالت: مستقبل المساعدة المالیة 34
 البنك الدولي یتوقع انخفاض حاد في التحویالت في التاریخ الحدیث ، 22 أبریل 2020 35

 اتحاد النقد الیمني: بیان حول اآلثار المحتملة لـكوفید-19 على التحویالت النقدیة اإلنسانیة في الیمن ، أبریل 2020 36
المجتمعات الصومالیة تواجھ انخفاض التحویالت وتأثیرھا االقتصادي الواسع وسط أزمة "كوفید 19" تحذیر من الناشطین وعمال اإلغاثة  37

 واألوساط األكادیمیة
 ورقة نصائح میرسي كور ، 17 مارس 2020 38

 مجلس الالجئین النرویجي التحویالت النقدیة في برمجة الطوارئ عن بعد ، أغسطس 2016 39
 الفرنسیةمتاحة باللغة ، 2020مارس  21، 19-النقدیة والقسائم و كوفید اتاللجنة الدولیة للصلیب األحمر بشأن المساعد ورقة إرشادات 40

مذكرة إرشادیة لمجموعة الصحة العالمیة حول دور المساعدة النقدیة والقسائم للحد من الحواجز المالیة في االستجابة لوباء كورونا المستجد، أبریل  41
2020 

https://www.calpnetwork.org/publication/tipsheet-covid-19-and-cva/
https://www.calpnetwork.org/publication/tipsheet-covid-19-and-cva/
https://www.calpnetwork.org/publication/tipsheet-covid-19-and-cva/
https://www.calpnetwork.org/publication/tipsheet-covid-19-and-cva/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000114546/download/?_ga=2.12759856.667351335.1587637927-1334229930.1533234706
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000114546/download/?_ga=2.12759856.667351335.1587637927-1334229930.1533234706
http://calp.sbx.so/fr/publication/cartographie-des-prestataires-de-services-financiers-en-afrique-de-louest-et-du-centre/
http://calp.sbx.so/fr/publication/cartographie-des-prestataires-de-services-financiers-en-afrique-de-louest-et-du-centre/
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/future-of-financial-assistance-report-fullfinal.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
https://www.calpnetwork.org/publication/statement-on-likely-impacts-of-covid-19-on-humanitarian-cash-transfers-in-yemen/
https://www.calpnetwork.org/publication/statement-on-likely-impacts-of-covid-19-on-humanitarian-cash-transfers-in-yemen/
http://nexusom.org/wp-content/uploads/2020/04/Warning-Remittances-Lifeline_final.pdf
http://nexusom.org/wp-content/uploads/2020/04/Warning-Remittances-Lifeline_final.pdf
https://www.calpnetwork.org/publication/tipsheet-covid-19-and-cva/
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/remotecashprojectguidancefinal.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/remotecashprojectguidancefinal.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/remotecashprojectguidancefinal.pdf
https://www.calpnetwork.org/publication/icrc-tipsheet-cash-and-voucher-assistance-and-covid-19/
https://www.calpnetwork.org/publication/icrc-tipsheet-cash-and-voucher-assistance-and-covid-19/
https://www.calpnetwork.org/fr/publication/icrc-implications-de-la-pandemie-covid-19-sur-les-transferts-monetaires-conseils-et-recommandations/
https://www.calpnetwork.org/blog/covid-19-and-cva-how-are-operational-actors-responding/
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وصول الناس إلى النقد واستخدامھ قد تغیر منذ األزمة. من المحتمل جًدا أن یكون ذلك بسبب عملیات  "تقییم ما إذا كان● 
 42اإلغالق وإغالق البنوك وتعطیل الشركات وفقدان الدخل والوظائف وما إلى ذلك."

ناشئة (مثل  البدیلة النظمفي حال وجود قیود على الحركة، مع عدم إمكانیة الوصول إلى األسواق، قیّموا ما إذا كانت ● 
 عملیّات التسلیم المنزلي، ومجموعات التسّوق المجتمعیّة). 

ینبغي تقییم الوصول، واحتیاجاتھ، عن كثب، وقد یتغیّر ذلك بمرور الوقت، على سبیل المثال مع دخول المزید من البلدان ● 
 ي.في حالة إغالق، األمر الذي یحّد من الحركة، وذھاب الناس إلى الحجر الصح

 إستعلموا عن وجود خطوط إمداد بدیلة، على سبیل المثال من قبل الحكومة.● 
ولكن قد ، السوق الرسمیّة أو الخدمات إغالقباألزمة (على سبیل المثال  ةالسوق أو الخدمات غیر الرسمیّ قیّموا مدى تأثر ● 

 .43)اطر وأقل قدرة على الحصول على إعفاءاتتكون األسواق غیر الرسمیة أیًضا أقل ارتباًطا وأقل قدرة على استیعاب المخ
ة ومدى توفّر السیولة في االقتصاد مستوى السیولة في المواقع النائیّ وتحققوا من . المناطق الریفیّة والحضریّةقارنوا بین ● 

 45یبدو أن "المستھلكین والعمال في المناطق الحضریة في طلیعة الفئات المتأثرة".. 44المحلي"
 .46نظم األسواق (األسعار ولكن أیًضا الوصول إلى األسواق) وسبل العیش"في  "أثر األوبئة● 
"تمیل الشركات الصغیرة إلى االعتماد على التفاعالت وجًھا لوجھ، وھي األكثر عرضة للمعاناة من فقدان العمالء والدخل ● 

جات األساسیة األخرى مثل منتجات التنظیف ، مما قد یكون لھ تداعیات على األمن الغذائي باإلضافة إلى الوصول إلى االحتیا
 .47والتنظیف ماء" 

إلى نقص في السلع الرئیسیة في العدید  على كل من الحركة عبر الحدود والحركة الداخلیة 19-"أدت القیود المتعلقة بـكوفید● 
لى جمیع مستویات سلسلة من األزمات اإلنسانیة، مما أدى بدوره إلى مشكالت توافر قصیرة األجل وزیادات في األسعار ع

التورید. یمكن أن تشمل السلع المتضررة األطعمة األساسیة، ومواد النظافة، والوقود، وغیرھا من العناصر التي ال غنى عنھا 
 48لألسر الضعیفة. كان لھذه القضایا تأثیرات مقابلة على األسعار وبالتالي تكلفة المعیشة في العدید من البلدان ".

من التجار الذین أجریت معھم  %72للغایة، في كولومبیا، في األسابیع التي تلت بدء فرض القیود ، قال كمثال محدد ● 
مقابالت في خمس إدارات (عند أو بالقرب من الحدود مع فنزویال) إنھم یواجھون ندرة في تورید بعض المواد األساسیة. 

كان لھا تأثیر سلبي  19-كوفیدبسبب ار أن القیود الحكومیة من التج %69المنتجات وھذا أدى إلى ارتفاع األسعار. وأبلغ 
من التجار أن السوق ال تزال لدیھا القدرة على االستجابة للطلب الحالي. من بین  %67على أعمالھم. ومع ذلك ، یعتقد 

 49أنھم ذھبوا إلى السوق بوتیرة أقل بسبب الخوف من اإلصابة بالفیروس. 45%المشترین، أفاد 
للجنة التوجیھیة للسوق في األزمات قائمة باإلرشادات والتقییمات الرئیسیة والموارد األخرى لمساعدتنا على فھم أنتجت ا● 

ھنا. وھذا یشمل توجیھات خاصة بقطاعات معینة باإلضافة إلى إرشادات خاصة  19-ودعم األسواق خالل جائحة كوفید
 بالسیاق.

 Plan International.50تعلم نقدیة قصیرة جًدا وفیدیو تتوفر نصائح تقییم السوق عن بعد في شراكة ● 
 

 أسواق الخدمات بشكل أكثر تحدیداً:

                                                
طوال دورة برنامج المساعدة النقدیة والقسائم ، یولیو  COVID-19 الصلیب األحمر والھالل األحمر ، مركز النقد ، مراعاة حساسیة وسیاق 42

2020 
 تقریر منظمة میرسي كور حول تأثیر كوفید-19 السریع على السوق، مایو 2020 43

 دروس شراكة التعلم النقدي المستفادة من إیبوال في غرب إفریقیا، 442018
 تقریر منظمة میرسي كور حول تأثیر كوفید-19 السریع على السوق، مایو 2020 45

 دروس شراكة التعلم النقدي المستفادة من إیبوال في غرب إفریقیا، 2018 46
 2020مارس  30، 19-معاییر االنتعاش االقتصادي استجابة لـكوفید إرشادات الحد األدنى من 47

   مدخالتREACH و MiCs إلى عمل شراكة التعلم النقدي 48
49 REACH, Colombia: Evaluación Rápida del Impacto Socioeconómico de COVID-19 en los Mercados 

Locales en Colombia, April 2020 
 ، المساعدات النقدیة والقسائم وكوفید-19: تقییم ومراقبة السوق عن بعد، یونیو Plan International 2020 و شراكة التعلم النقدي  50

https://cash-hub.us8.list-manage.com/track/click?u=e0ecc9e4aeff5dab38a3f1e44&id=8004ff921b&e=c42250594d
https://cash-hub.us8.list-manage.com/track/click?u=e0ecc9e4aeff5dab38a3f1e44&id=8004ff921b&e=c42250594d
https://www.mercycorps.org/sites/default/files/2020-05/COVID-19-Global-Rapid-Market-Impact-Report.pdf
https://www.calpnetwork.org/publication/lessons-learnt-from-the-ebola-crisis-in-west-africa-a-focus-on-cash-transfer-programming/
https://www.mercycorps.org/sites/default/files/2020-05/COVID-19-Global-Rapid-Market-Impact-Report.pdf
https://www.calpnetwork.org/publication/lessons-learnt-from-the-ebola-crisis-in-west-africa-a-focus-on-cash-transfer-programming/
https://www.calpnetwork.org/publication/mers-guidance-in-response-to-covid-19/
https://www.calpnetwork.org/publication/mers-guidance-in-response-to-covid-19/
https://www.calpnetwork.org/es/publication/evaluacion-rapida-del-impacto-socioeconomico-de-covid-19-en-los-mercados-locales-en-colombia/
https://www.calpnetwork.org/es/publication/evaluacion-rapida-del-impacto-socioeconomico-de-covid-19-en-los-mercados-locales-en-colombia/
https://www.calpnetwork.org/blog/cva-covid-19-remote-market-assessment-and-monitoring/
https://www.calpnetwork.org/blog/cva-covid-19-remote-market-assessment-and-monitoring/
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 .51تقییم ما إذا كان یتم الحفاظ على الخدمات الصحیة األساسیة خالل وباء كورونا المستجد● 
 

 جمع المعلومات عن األسواق:
 .عن  بعدقد یتعین القیام بجمع المعلومات • 
، التي تساعد في العمل عن بعد اتك، وجمع المعلومات حول األسواق المھمة، باستخدام الھواتف أو الوسائل األخرىمن شبك وادی"استف• 

 .52حتى على أساس غیر رسمي"
"جمع بیانات السوق الحالیة من مصادر متعددة ذات صلة ، وتحدید فجوات البیانات" و "تحدید الفرص لجمع البیانات المشتركة مع • 

 .53ألخرى"المنظمات ا
 

 تقییم مقدمي الخدمات المالیّة
 الخدمات المالیّة، أمعنوا التفكیر بشكل أكبر في: يخیارات مقّدم تحدیدعند 

في بیئة تتوقف فیھا الخدمات كتدبیر وقائي ضد زیادة انتشار الفیروس (باإلضافة إلى الوجود  ة األعمالقدرات استمراریّ ● 
 لى العمل جزئیًا عن بعد، وشبكة جیّدة، ونقاط توزیع النقد، الخ).القوي والوصول، والتوافر، والقدرة ع

على سبیل المثال في " 54مواصلة الخدمات أو فتحھا في المناطق المتضّررةمقدمي الخدمات وإرادتھم  "مرونة تقییم● 
عطل النظام المصرفي العراق ، ال یستطیع العدید من وكالء الحوالة تلبیة الطلب بسبب انخفاض التحویالت عبر الحدود وت

 55بشكل عام
 عبر الھاتف بین مقّدم الخدمة والمستفید مثل خیارات التحویل اإللكتروني أو القدرة على تقدیم خدمة تتطلب اتصاًال أقلّ ● 

 المحمول، والمدفوعات من دون احتكاك، وما إلى ذلك.
نقاط السحب، والقدرة على تقسیط  ةدا، مثل زیمنابشكل  القدرة على توفیر ضمانات لتوزیع أو سحب التحویالت النقدیّة● 

 كتظاظ؛ وضمان توافر التعقیم الیدوي في أجھزة الصراف اآللي، الخ.االالمدفوعات على فترات أطول، وما إلى ذلك، لمنع 
 "توقعوا زیادة عدد الحاالت والتعدیالت المحتملة على تواریخ/مبالغ الحواالت".● 
 56ل والتنظیم قد یتغیران مع تطور األزمة"الوصوالقدرة على "تذكر أن ● 

"واصلوا االطالع وتحدیث معلوماتكم عن تغیّر اللوائح/القوانین الحكومیّة الصادرة عن وزارات تكنولوجیا المعلومات ● 
نقدیّة، متطلبات "معرفة العمیل"، والترویج للمدفوعات غیر ال فيذلك قد یؤثر  إذ -واالتصاالت أو المصارف المركزیة 

ة تتحول لتصبح أكثر مالءمة لخیارات ة والبیئات التنظیمیّ البنیة التحتیّ  لخ. ھذه مؤشرات على أنّ إوتعدیل حدود المعامالت، 
 .57الدفع الرقمیّة، بما في ذلك األموال عبر الھاتف المحمول والخدمات المالیّة الرقمیّة الجدیدة"

 .58لمال والمدفوعات ، حیث قد یختلف ذلك حسب الموقع"الخدمات المالیة في مواقع رأس ا وا"تحدث إلى مزود● 
أمر بالغ األھمیّة لتیسیر المناقشات مع القطاع الخاص. وھذا یعني وجود صلة قویّة بین الفریق العامل المعني  التنسیق"● 

حكومة، كما أّن للجھات الو ، وبین الفریق اإلنساني في البلدمن جھة أخرى بالنقد من جھة والحكومة/الفریق اإلنساني في البلد
 .59"تضطلع بھالمانحة أیًضا دور رئیس 

 

                                                
مذكرة إرشادیة لمجموعة الصحة العالمیة حول دور المساعدة النقدیة والقسائم للحد من الحواجز المالیة في االستجابة لوباء كورونا المستجد، أبریل  51

2020 
 معاییر االنتعاش االقتصادي الدنیا في اإلستجابة لكوفید-19، 10 أبریل 2020 52
 معاییر االنتعاش االقتصادي الدنیا في اإلستجابة لكوفید-19، 10 أبریل 2020 53

 دروس شراكة التعلم النقدي المستفادة من إیبوال في غرب افریقیا، 2018 54
 اتحاد النقد الیمني: بیان حول اآلثار المحتملة لـكوفید-19 على التحویالت النقدیة اإلنسانیة في الیمن ، أبریل 2020 55

 ورقة إرشادات منظمة كیر للمساعدات النقدیة والقسائم خالل كوفید-19، متاحة باإلسبانیة والفرنسیة والعربیة 56
 2020مارس  19، ةإدارة البیانات الرقمیّ سائم ووالمساعدات النقدیّة والق فیروس كورونا المستجدّ منّظمة مرسي كور و 57
 ، متاحة باللغات اإلسبانیة، الفرنسیة والعربیة19-والقسائم خالل كوفید یةالنقدات منظمة كیر للمساعد ورقة إرشادات 58

 ناتالي كالین ، غرب أفریقیا إیبوال ، الدروس المستفادة 59

https://www.calpnetwork.org/blog/covid-19-and-cva-how-are-operational-actors-responding/
https://www.calpnetwork.org/blog/covid-19-and-cva-how-are-operational-actors-responding/
https://www.calpnetwork.org/blog/covid-19-and-cva-how-are-operational-actors-responding/
https://www.calpnetwork.org/publication/mers-guidance-in-response-to-covid-19-2/
https://www.calpnetwork.org/publication/mers-guidance-in-response-to-covid-19-2/
https://www.calpnetwork.org/publication/mers-guidance-in-response-to-covid-19-2/
https://www.calpnetwork.org/publication/mers-guidance-in-response-to-covid-19-2/
https://www.calpnetwork.org/publication/lessons-learnt-from-the-ebola-crisis-in-west-africa-a-focus-on-cash-transfer-programming/
https://www.calpnetwork.org/publication/statement-on-likely-impacts-of-covid-19-on-humanitarian-cash-transfers-in-yemen/
https://www.calpnetwork.org/publication/statement-on-likely-impacts-of-covid-19-on-humanitarian-cash-transfers-in-yemen/
https://drive.google.com/file/d/1neynvJSfR6ToiUWxMcgk2mhYpQALmJKR/view
https://drive.google.com/file/d/1neynvJSfR6ToiUWxMcgk2mhYpQALmJKR/view
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/MC-Tipsheet_CVA-Payments-and-Digital-Data-Management.pdf
https://drive.google.com/file/d/1neynvJSfR6ToiUWxMcgk2mhYpQALmJKR/view
https://drive.google.com/file/d/1neynvJSfR6ToiUWxMcgk2mhYpQALmJKR/view
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 العمل مع أنظمة الحمایة االجتماعیّة والتدفقات المالیّة األخرى
 اتفھم أنواع المساعدعلیكم  .60في معظم سیاقات األزمات، یمثل التمویل اإلنساني نسبة ضئیلة من التدفقات المالیّة اإلجمالیّة● 

اإلنسانیّة النقدیّة والقسائم مع ھذه المساعدات أو إلى جانبھا  اتلوصول إلیھا وكیفیّة عمل المساعدللناس ا المالیّة التي یمكن
 .61لتحقیق تأثیر أكبر

) نظام للحمایة االجتماعیّة یوّفر غطاًء كافیًا الحتیاجات الرعایة الصحیّة وفقدان فرص العمل، وما 1ما إذا كان ثّمة ( قیّموا● 
ضع حیّز التطبیق أو جرى توسیع نطاقھ من أجل فیروس كورونا المستجّد، ومن یشملھم ذلك (كما تفعل العدید د وُ ) ق2إذا كان (

) ال یوجد أّي شيء یمكن أن تقوم بھ 3) أو إذا كان سیطبّق قریبًا، أو قد یُطبّق عّما قریب، أو ما إذا كان (62من الحكومات حالیًا
 ھ، ما یُبقي الناس من دون رعایة صحیّة.الحكومة من ھذا القبیل أو قد تقوم ب

مفیًدا في العمل مع خطط الحمایة االجتماعیّة الحكومیّة  معممالدروس الخمسة من برامج الدخل األساسي القد یكون تطبیق ھذه ● 
) دمر بالغ األھمیّة، () التواصل أج) قّوة نُظُم التنفیذ أمر أساسي، (بالجدیدة أو الموسعة: (أ) لن یكون ثّمة تضخم نتیجة لذلك، (

) تكشف األزمات عن وجود ثغرات في نظم الحمایة االجتماعیّة. وباإلضافة هیجب أن یكون ثّمة مواءمة مع المخّططات القائمة، (
 ) أنظروا كیف تتأثر النظم الحكومیّة. وإلى ذلك، (

یني في مكافحة أثر الجائحة على تدھور ـكعامل تمكًضا للجائحة" یُشار إلى "توسیع شبكات األمان االجتماعي ألشد الفئات تعرّ ● 
 . 63من خالل الخّطة العالمیّة لالستجابة اإلنسانیّة ھموحقوقالناس  مقتنیات

  .64"ینبغي إیالء اھتمام خاص لشبكات األمان االجتماعي القائمة التي یمكن دعمھا"● 
مساعدات النقدیة والقسائم لمجموعات محددة / زیادة : یمكن استخدام الحیثما توجد شبكات األمان االجتماعي الحكومیة● 

"حیثما توجد التحویالت النقدیة الوطنیة، یمكن للمنظمات اإلنسانیة أن تساعد في ضمان استمراریة ھذا الدعم لبعض  الرصید.
المحتاجین، بما في  األكثر ضعفا. كما یمكنھم المساعدة في تكییف وتوسیع الخطط التي تقودھا الحكومة للوصول إلى المزید من

 .65ذلك الفئات الضعیفة حدیثًا والذین یصعب الوصول إلیھم"
النقدیة والقسائم اإلنسانیة من أجل  اتالمساعدیمكن إستخدام : حیثما تكون شبكات األمان االجتماعي ناشئة أو غیر موجودة● 

یة القدرة على تغطیة جمیع الفئات األكثر ضعفاً، "في الحاالت التي ال تملك فیھا البرامج الحكوم .66التوصیل وتوسیع التغطیة
أو حیث یتم استبعاد الناس من النظم الوطنیة، یمكن مواءمة المساعدة اإلنسانیة لسد الفجوات الحرجة القائمة على االحتیاجات 

 .67اإلنسانیة بطریقة متماسكة ونظامیة ویمكن تنفیذھا باستخدام النظم والعملیات المشتركة "
 .68لمدى المتوسط / الطویل"لعلى المدى القصیر والتفكیر على  "التصرف● 

 
نطاق العمل مع الحمایة االجتماعیة غیر الرسمیة (على سبیل المثال،  واو "عندما ال یوجد برنامج حمایة اجتماعیة رسمي، حدد

 69ة)".واحدة من خمس ركائز إسالمیة، ونظام دفن المجتمع، والمدخرات واألنشطة االئتمانی -الزكاة 
 

 :تستجیب الحكومات بتوسیع برامج الحمایة االجتماعیة أینما
                                                

 .مدونة معھد التنمیة الخارجیة، طرف جبل الجلید: لماذا یتم تجاھل 99 بالمائة من الموارد اإلنسانیة في األزمات ، نوفمبر 2019 60
 : مستقبل المساعدة المالیةراكة التعلم النقدي / شبكة البحث والتحلیل المشتركة بین الوكاالتش 61
62Ugo Gentilini:   2020مارس  13، دروس الستخدام الدخل األساسي العالمي خالل الجائحة 
 ة العالمیّة لالستجابة اإلنسانیّة لفیروس كورونا المستجدّ الخطّ  63

 ورقة إرشادات اللجنة الدولیة للصلیب األحمر بشأن المساعدة النقدیة والقسائم و كوفید-19، 21 مارس 2020، ماحة أیضاً باللغة الفرنسیة 64
زیادة الروابط بین النقد اإلنساني والحمایة االجتماعیة من أجل االستجابة الفعالة لوباء كوفید-19، وھو مجموعة من وكاالت األمم المتحدة  65

 والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة وحركة الصلیب األحمر والھالل األحمر والمانحین، مایو 2020
سلسلة الندوات عبر اإلنترنت لشراكة التعلم النقدي والمجموعة الفرعیة للصفقة الكبرى حول ربط الحمایة االجتماعیة والنقد في 16 أبریل، حول  66

 الدروس المستفادة والفرص في الجائحة، التسجیل والعرض
زیادة الروابط بین النقد اإلنساني والحمایة االجتماعیة من أجل االستجابة الفعالة لوباء كوفید-19، وھو مجموعة من وكاالت األمم المتحدة  67

 والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة وحركة الصلیب األحمر والھالل األحمر والمانحین، مایو 2020
سلسلة الندوات عبر اإلنترنت لشراكة التعلم النقدي والمجموعة الفرعیة للصفقة الكبرى حول ربط الحمایة االجتماعیة والنقد في 16 أبریل، حول  68

 الدروس المستفادة والفرص في الجائحة، التسجیل والعرض
69  Plan International 2020 أسئلة متكررة الحمایة االجتماعیة والمساواة بین الجنسین والنقد اإلنساني في إطار كوفید-19، یونیو 

https://www.odi.org/blogs/tip-iceberg-why-99-humanitarian-resources-crises-are-ignored
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/future-of-financial-assistance-report-fullfinal.pdf
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/03/13/5-lessons-for-using-universal-basic-income-during-a-pandemic/?cid=dec_tt_data_en_ext.
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
https://www.calpnetwork.org/fr/publication/icrc-implications-de-la-pandemie-covid-19-sur-les-transferts-monetaires-conseils-et-recommandations/
https://www.calpnetwork.org/publication/icrc-tipsheet-cash-and-voucher-assistance-and-covid-19/
https://www.calpnetwork.org/publication/icrc-tipsheet-cash-and-voucher-assistance-and-covid-19/
https://www.calpnetwork.org/publication/increasing-links-between-humanitarian-cash-and-social-protection-for-an-effective-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.calpnetwork.org/publication/increasing-links-between-humanitarian-cash-and-social-protection-for-an-effective-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://socialprotection.org/webinar-series#linking-social-protection-with-humanitarian-cash
https://socialprotection.us11.list-manage.com/track/click?u=b498450933cbd79af8fc3e40b&id=7c5828c604&e=f3e4462af5
https://socialprotection.us11.list-manage.com/track/click?u=b498450933cbd79af8fc3e40b&id=ba30b7b193&e=f3e4462af5
https://www.calpnetwork.org/publication/increasing-links-between-humanitarian-cash-and-social-protection-for-an-effective-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.calpnetwork.org/publication/increasing-links-between-humanitarian-cash-and-social-protection-for-an-effective-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://socialprotection.org/webinar-series#linking-social-protection-with-humanitarian-cash
https://socialprotection.us11.list-manage.com/track/click?u=b498450933cbd79af8fc3e40b&id=7c5828c604&e=f3e4462af5
https://socialprotection.us11.list-manage.com/track/click?u=b498450933cbd79af8fc3e40b&id=ba30b7b193&e=f3e4462af5
https://www.calpnetwork.org/publication/frequently-asked-questions-faqs-social-protection-gender-equality-and-humanitarian-cash-under-covid-19-context/
https://www.calpnetwork.org/publication/frequently-asked-questions-faqs-social-protection-gender-equality-and-humanitarian-cash-under-covid-19-context/
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على استعداد للتكیف مع طرق  ونواكفي المجال اإلنساني، وكمجموعة من العاملین في المجال اإلنساني،  كعاملین مبصفتك● 

ن االختالفات لیست ضخمة وال . غالًبا ما تختلف التحویالت النقدیة للحكومات عن البرامج التي ندیرھا. لكالحكومات عمل
. وھي تتراوح بین أنظمة االستھداف ومعاییر االختیار ومقدمي المدفوعات ودرجة المشروطیة وأطر المراقبة. قد مستعصیة

تتطلب بعض الحكومات أن ننسجم مع مزیج من ھذه المواصفات، أو نعتمد تصمیم برنامجھا بشكل مباشر إلى الحد الذي یمكن 
 .70االتساق والتأثیر الموحد"فیھ ذلك ضمان 

استعداد الجھات الفاعلة في المجال اإلنساني للتكیف واالنسجام مع البرامج الحكومیة لضمان المواءمة: "قد تطلب الحكومات ● 
مع تصمیمات ومواصفات البرامج الخاصة بھا لضمان اتساق تقدیم الخدمات وتنظیمھا بشكل  نسانیةوكاالت اإلالأن تتماشى 

 .71لعمل على نطاق واسعل طمحونت م، خاصة إذا كنتھثوحد ن حدث ذلك وحینیجب أن نكون مستعدین إ صحیح".
"كمبدأ، یجب على الوكاالت التي تنفذ التحویالت النقدیة والعینیة أن تدعم وتسعى للتوافق مع استجابة الحكومة للحمایة ● 

 72ومناسبًا". بقدر اإلمكان، حیثما كان ذلك ممكنًا 19-االجتماعیة لـكوفید
) "خارج 1الخصائص المعتادة التالیة للتحویالت النقدیة للحكومات: ( مفي اعتبارك وا، ضعمعند االستعداد لتكییف برامجك● 

) "قیم التحویل التي تستخدمھا الحكومات 2أمریكا الجنوبیة، تفضل معظم الحكومات عادةً التحویالت النقدیة غیر المشروطة" ؛ (
) "قد تختلف أیًضا الطریقة التي 3" ؛ (نسانیةوكاالت اإلالأقل أو مختلفة تماًما عن قیم التحویل التي تقدمھا غالًبا ما تكون 

ختیار إل أنت وفریقك عادةً  ھاتجریالتي قد اختالفًا كبیًرا عن الطریقة التي تركز على المجتمع لإلستھداف الحكومات تستخدمھا 
فیھا  ونتعمل مالعمل في مناطق مختلفة عن تلك التي كنت م) قد یُطلب منك4فجوات ؛ (المشاركین" ، قد تكون ھناك فرص لسد ال

التي أعدتھا الحكومة لمدفوعات أرقام و خدمات الدفع  /مالیةال اتخدمال وا) "تحدید ما ھي آلیة (آلیات) التحویل/ مقدم5؛ (
 73الضمان االجتماعي"

األمان االجتماعي الخاصة بھا، باستخدام بیانات المستفیدین، لتشمل في بعض البلدان ، تقوم الحكومات بتوسیع شبكات ● 
الذین كانوا مؤھلین ولكن تم رفضھم ألسباب من تم وضعھم في قوائم االنتظار، و ِمن َمن "المستفیدین السابقین، بعضھم

وسع للتأكد من قدرتھم على سد فجوات . وبالتالي یحتاج العاملون في المجال اإلنساني حقًا إلى فھم كیفیة إجراء ھذا الت74مختلفة"
 .مناصرة لتغطیتھمالتغطیة المتبقیة على أفضل وجھ أو ال

في أمریكا الالتینیة ، تدعو المنصات اإلقلیمیة والوطنیة مع الحكومات إلى إدراج الالجئین والمھاجرین من فنزویال كجزء ● 
 1975-من حمایتھم االجتماعیة واستجابة سبل معیشتھم لـكوفید

بالنسبة ألزمة الصحة العامة، من الضروري ضمان التنسیق مع القیادة الحكومیة. یجب على الجھات الفاعلة في المجال  ●
اإلنساني مواءمة إجراءات عملھا الموحدة مع اإلجراءات الحكومیة التي تركز على االستجابة. ستظل الجھات اإلنسانیة الفاعلة 

 .76ویمكن أن تؤثر، وما إلى ذلك. وھي أیًضا فرصة للعمل المشتركوصول المساعدات اإلنسانیة، عوا لتدا
ھذا ال یعني أنھ أمر سھل: "حتى في حالة وجود أنظمة قویة، یمثل التوسع الرأسي واألفقي السریع تحدیًا". "في معظم ● 

، بما في ذلك أنظمة التنمیة السیاقات عالیة المخاطر، ستحتاج أنظمة الحمایة االجتماعیة إلى استكمالھا ودعمھا بأنظمة أخرى
 77والجھات اإلنسانیة الفاعلة"
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 تقییم المخاطر والفرص
 .موظفیكعلى تقییم المخاطر ● 

 
 المخاطر السیاقیة والبرنامجیة والمؤسسیة والمرتبطة بالسوق:

 
ل المخاطر االجتماعیّة أو السیاق: تقییم "قبول الحكومة والمجتمعات المحلیّة لآللیّة في السیاق المحّدد، مع النظر في تحلی● 

 .78الفرص الناجمة عن استخدام المساعدات النقدیّة والقسائم"

 .1979-للمساعدة النقدیة والقسائم في كوفید مفیدةنشرت مجموعة العمل النقدیة في جنوب السودان مصفوفة مخاطر ● 
 

 :مخاطر وفوائد الحمایة للمستفیدین
 

وتقییمات االحتیاج لمختلف الفئات المستھدفة: األطفال ومقدمو الرعایة لھم، واألیتام،  تأثر األوبئة على مختلف الفئاقیّموا "● 
  .80وتحلیل النوع االجتماعي، والناجین، واألسر المتضّررة"

 . 81"أجروا تحلیًال للحمایة بشأن أمن المستفیدین"● 
ض النساء لمخاطر صحیّة أكبر كالنساء ، قد تتعرّ فكروا في آثار الجائحة في دینامیّات النوع االجتماعي (على سبیل المثال● 

ة العاملین في مجال الرعایة الصحیّة)؛ أنظروا كذلك كیف یمكن اللواتي یقّدمن الرعایة ألفراد األسرة المرضى أو كغالبیّ 
كان الھدف الرئیس  معالجة ذلك في برنامجكم، على سبیل المثال، قد یكون استھداف التحویالت النقدیّة للنساء أكثر فاعلیّة إذا

   .82منھ ھو الرعایة الصحیّة
قیّموا ما إذا كانت  .83، والحجر، إلى تفاقم العنف القائم على النوع االجتماعية بھذه األزمةالضغوط الخاصّ ي قد تؤدّ ● 

 التحویالت النقدیّة/ضخ مصدر للمال في األسرة یمكن أن تساعد في الحّد من ھذه المخاطر.
النقدیة  اتكیفیة استخدام نھج یراعي الفوارق بین الجنسین للمساعد دركلخاصة بالسیاق، تأكد من أنك ت"على المستویات ا● 

والقسائم لمواجھة التحدیات واالستفادة من الفرص أثناء تطور األزمة" "تذكر أن النساء المنعزالت سیكونن أكثر عرضة 
 "85حسب النوع اإلجتماعينف النقدیة والقسائم وخالصة الع ات. "استخدم المساعد84للعنف"

مخاطر الحمایة: "من المتوقع أن یزید الوباء من مخاطر حمایة الطفل مثل العنف وسوء المعاملة واإلھمال واالستغالل" ● 
"یعد الفقر االقتصادي أحد المحركات الرئیسیة لمخاطر حمایة الطفل. من أجل تلبیة االحتیاجات األساسیة ، قد تضطر األسر 

 86لغایة إلى اللجوء إلى استراتیجیات التكیف السلبیة / الضارة "الفقیرة ل
 

 التنسیق
 سیكون التنسیق أساسیاً طوال الوقت؛ من مرحلة التأھب إلى الرصد والتقییم وإعادة التكیف.● 

                                                
 في غرب افریقیا التعلم النقدي المستفادة من إیبوال شراكةدروس   78

 مجموعات العمل النقدیة في جنوب السودان مصفوفة المخاطر للمساعدة النقدیة والقسائم في ,كوفید-19 ، 13 أبریل 2020 79
 دروس شراكة التعلم النقدي المستفادة من إیبوال في غرب افریقیا، 2018 80
 دروس شراكة التعلم النقدي المستفادة من إیبوال في غرب افریقیا، 2018 81

 ةاآلثار المتعلقة بالنوع االجتماعي  لتفشي فیروس كورونا المستجّد في بیئات التنمیة والبیئات اإلنسانیّ  82
 حاالت فیروس كورونا المستجدّ  في تماعيجنوع االالى ي لمخاطر العنف القائم علالتصدّ  83
 19-والقسائم خالل كوفید یةالنقدات منظمة كیر للمساعد ورقة إرشادات 84
 متاح أیًضا باللغات الفرنسیة واإلسبانیة والعربیة. .جتماعينوع اإلالالنقدیة والقسائم والعنف القائم على  اتلمساعدا 85

منظمة إنقاذ الطفل، "ثالثة أشیاء یجب معرفتھا عن المساعدات النقدیة والقسائم المتكاملة وحمایة الطفل خالل جائحة كوفید-19"، متوفرة أیًضا  86
 باللغتین الفرنسیة واإلسبانیة
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رك منظمات المساعدة "المدى البعید لھذا الوباء یعني أن الموارد ستمتد إلى أبعد من أي شيء شھدناه من قبل. من الضروري أن تشا● 
 87”.والتنمیة المعلومات وتنسیق الجھود على مستوى أعلى مما كان یُرى سابقًا من أجل الحفاظ على الموارد 

 88".إن طبیعة وحجم ھذا التحدي یتطلب منا أن نغیر مناھجنا إلى عمل جماعي أكثر"● 
 

 المجموعات األكثر مشاركة / المتأثرة بالوباء: الدور النشط لمجموعة العمل النقدیة واألھمیة الرئیسیة للتجمیع مع
والنظافة،  الحمایة، اللوجستیات / (اإلمداد) ،  (الصحة، المیاه والصرف الصحي، میزات قویة جًدا بین القطاعاتلألزمة ● 

 إلخ) جنًبا إلى جنب مع التأثیر الكبیر العام على االقتصاد / سبل العیش.
للوصول إلى جمیع المجموعات / القطاعات ذات الصلة والعكس، والعمل معًا، بما في  دالنقتوصیات قویة لمجموعة عمل ● 

 ذلك في مجال الدعوة المشتركة.
النقدیة والقسائم للتخفیف من اآلثار السلبیة على دخل األسرة وسبل عیشھا "یتطلب شركاء المجموعة  اتتقدیم المساعد● 

 اتالجدید وكیف یمكن للمساعد 19-النقدیة والقسائم مع سیاق كوفید اتعدالنظر فیما إذا كان من الضروري تكییف المسا
النقدیة والقسائم  اتوعواقبھ. نظًرا ألن المساعد 19-النقدیة والقسائم المساعدة في تقدیم البرامج المستقبلیة للتصدي لوباء كوفید

لضروري العمل عبر القطاعات ومع مجموعة اتتقاطع عبر القطاعات ویمكن أن تساعد في تحقیق النتائج في معظمھا، فمن 
 .89لتحقیق أفضل النتائج " العمل النقدیة

"لمعالجة العوائق التي تحول دون وصول األشخاص المستضعفین ، بمن فیھم الالجئون والمھاجرون ، إلى السلع ● 
 90أوثق" ، ستعمل القطاعات ومجموعات العمل النقدیة بشكل 19-والخدمات األساسیة خالل أزمة كوفید

 بیانات وتحلیل السوق:
على نطاق واسع حتى یمكن إجراء  المشاركة"العمل مع الحكومات؛ وكذلك جمع البیانات المنسقة عن سیاق السوق و● 

 .91التدخالت المناسبة القائمة على السوق بأمان "
ارد اآلن لتمكین الشفافیة وتبادل إنشاء أنظمة ومنتدیات اآلن لتمكین تبادل بیانات السوق: ھناك حاجة لوضع أنظمة ومو● 

، البیانات التي جمعتھا  FAOو  VAM لتقاریر ةالمنتظم مشاركةحول وظائف سالسل التورید الرئیسیة (ال المعلومات
 .92المجموعة اللوجستیة حول إعادة تجھیز السلع الرئیسیة) "

 
 نمیة:االرتباط بالحكومات بنظم الحمایة االجتماعیة والجھات الفاعلة في الت

 93مع القیادة الوطنیة لالستجابة". لتعزیز الشراكة"یمكن أن یكون التنسیق نقطة دخول ھامة وفرصة ● 
"فرصة جدیدة لتحسین طرق العمل معًا، بوصفھم فاعلین في المجال اإلنساني واإلنمائي، لتعلم كیفیة ربط االستجابة ● 

 .94"زیز عنصر االستجابة للصدمات في أنظمة الحمایة االجتماعیةتعاإلنسانیة بأنظمة الحمایة االجتماعیة والمساھمة في 
"استكشاف كیف یمكن للجھات الفاعلة اإلنسانیة واإلنمائیة التنسیق اآلن وفي المستقبل لمساعدة المتضررین من الصدمات ● 

 .95المشتركة بشكل أفضل"
 

 :الدعوة الجماعیة
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 اتمن خالل المساعد اتعلى تقدیم المساعد آثار القیود المفروضة الحد منبشأن كمجتمع إنساني للحكومة  الدعوة معا• 
لمستفیدین، وضمان أن مقدمي الخدمات المالیة یمكنھم الوصول إلى اعلى سبیل المثال إذن للوصول إلى النقدیة والقسائم 

ل إلى النقاط النقدیة"، "اإلعفاء من القیود المفروضة على حركة المستفیدین من األسر للوصوالموقع الجغرافي المستھدف 
 96" وعلى الوكاالت اإلنسانیة.ونمقدمي الخدمات المالیة األساسی"على و
" و " لیتم منحھ إعفاءات من حظر لتسھیل بیئة المعامالت المالیة والبنیة التحتیةلحكومة "لالدعوة معا كمجتمع إنساني • 

الوصول إلى  حتى یتمكنوا منالنقدیة اإلنسانیة  اتالمساعدلجھود  مھمون جداً مقدمي الخدمات المالیة الذین ھم لالتجول 
 97االحتیاطیات النقدیة"

النقدیة والقسائم". وھذا یشمل  اتزیادة التمویل وتوسیع برامج المساعدب" حتى یقوموا للمانحینالدعوة معا كمجتمع إنساني • 
ة حالیًا، وتعدیل األنشطة لمعالجة المخاطر والتحدیات ) "المرونة (...) من أجل تغطیة أكبر للسكان والمناطق غیر المستھدف1(

) للبرامج التي تتطلب التكیف، وأولئك الذین یحتاجون إلى المزید من الموارد، وتلك التي یتم إلغاء 2؛ لفھمھم (98المحتملة"
النقدیة  اتلة من تقدیم المساعد) تحدید أولویات "التمویل الجدید العاجل لتمكین الجھات اإلنسانیة الفاع3تحدید أولویاتھا؛ ولـ (

 99متعددة األغراض على نطاق واسع".

 تحلیل االستجابة .3

 تحلیل السوق
بشأن التغییرات في الطرائق واآللیات. وعلم عن بعد التخاذ قرارات عن اطالع  حوا وظائف السوق/تقییمھحیثما أمكن، أجروا/نقّ "● 

   .100"بما في ذلك األسعار -سوقكم  عن معلوماتالوتأكدوا من توفر أحدث ھا اتتقییم السوق وراقبوا إعداد -عن بعد  -راجعوا 
ق المجتمعیّة، التي قد تكون ظھرت (مثل أنظمة التوصیل المنزلي، ومجموعات التسوّ  األسواق البدیلةأدرجوا النظر في ● 

 إلخ)
الموزعین وتجار الجملة) التي یمكن أن تحافظ إما على المنبع في سلسلة التورید بالتجزئة (مثل  عند الجھات الفاعلةإبدأوا في تحدید "● 

 .101"ھمجزئة الحالیین في حال تعطل عملتدفق السلع أو استخدامھا لتحل محل تجار الت
وجود روابط متینة وتبادل المعلومات مع السلطات الوطنیّة ذات الصلة بشأن الواردات واألسعار وسلسلة اإلمداد، وما إلى  تأكدوا"● 
 .102"ذلك

 103"جمیع البرامج اإلنسانیة یجب أن تستشیر الموظفین التقنیین اللّذین بإمكانھم تقدیم نصائح حول سبل العیش واألسواق."● 
 

 تحلیل الضعف
 فھم االحتیاجات األخرى المتعلّقة بفیروس كورونا المستجّد التي یواجھھا الناس، باإلضافة إلى النّقد.● 
ر فایروس كورونا المستجد على األشخاص، (...) لیس من الواضح بعد كیف ستؤثر على یثتأ یةكیفعن ما زلنا نتعلم نحن "● 

 .104المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة واألطفال الذین یعانون من سوء التغذیة الحاد"

                                                
 ورقة الوضع بشأن الوصول إلى البنوك ومقدمي الخدمات المالیة في العراق 96
 ورقة الوضع بشأن الوصول إلى البنوك ومقدمي الخدمات المالیة في العراق 97

  مدونة شراكة التعلم النقدي حول كوفید-19، المساعدات النقدیة، والتحدیات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 3 ایار 982020
 اتحاد النقدیة للعراق النقدیة كمكون أساسي الستجابة كوفید-19 في العراق، 16 أبریل 2020 99

 2020، مارس توجیھات برنامج األغذیة العالمي للمساعدات النقدیّة والقسائم في السیاقات المتأثرة بفیروس كورونا المستجدّ  100
 المرجع السابق 101
 المرجع السابق 102

 معاییر االنتعاش االقتصادي الدنیا في اإلستجابة لكوفید-19، 10 أبریل 2020 103
مذكرة إرشادیة لمجموعة الصحة العالمیة حول دور المساعدة النقدیة والقسائم للحد من الحواجز المالیة في االستجابة لوباء كورونا المستجد،  104

 مارس 2020
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ن داخلیاً، حیث بأثر ھذه التدابیر إلى حد كبیر، بما في ذلك مجتمعات الالجئین والنازحی أصالً "سوف تشعر األسر الضعیفة ● 
تعتمد العدید من األسر على الدخل النقدي من مصادر غیر رسمیة مختلفة بما في ذلك العمالة خارج المخیمات. لن یكون لھذه 

 .105المجتمعات الوسائل لإلعداد أو التخزین قبل عملیات اإلغالق "
" في تركیا، من بین المستفیدین من شبكة 19-الظروف المعیشیة للعدید من الالجئین تجعلھم أكثر عرضة النتشار كوفید"

عن %  69بالمائة من األسر عن صعوبة في الوصول إلى األسواق، وأبلغ  81األمان االجتماعي الطارئة، في حین "أبلغت 
 106عن زیادة الدیون ". % 82عن زیادة في النفقات و  %  78، أبلغ 19-ف بسبب كوفیدائالوظ انفقد
ید من أولئك الذین لیسوا جزًءا من القوى العاملة الرسمیة، على سبیل المثال في سوریا، تشكل نسبة قد تؤثر القیود على المز● 

 107٪ فقط من القوى العاملة الرسمیة.31نسبة األسر 
الریف مقابل الحضر: "الغالبیة العظمى من فقراء الریف غیر مشمولین بالتأمین الصحي أو حمایة الدخل" "یمیل أفقر ● 

 108كثرھم ضعفاً إلى شغل الوظائف والمھن التي ال یمكن تأدیتھا عن بعد"وأ یونالریف
(العمل مع برامج شبكة األمان االجتماعي القائمة أو الناشئة المذكورة أعاله ، ولكن) "في البلدان المنخفضة الدخل قبل ھذه ● 

 .109٪ من أفقر الناس"20األزمة، لم تكن برامج شبكات األمان تغطي سوى 
 قات الھشة، قد یواجھ األشخاص الضعفاء أصًال مزیًدا من أوجھ الضعف.سیاالفي ● 
قد ال یتمّكن األشخاص الضعفاء المتضّررون من فیروس كورونا المستجّد أو الموجودون في الحجر الصحي من مغادرة ● 

وثّمة حاجة لتكییف البرمجة منازلھم (على سبیل المثال سحب األموال نقًدا أو ألداء المدفوعات) وإال قد یتعّرضون للوصم. 
بعین  المستفیدین ذوي الحركة المقیدةمن المھم لضمان تقدیم مساعدات نقدیة شاملة أن یتم أخذ " المتعلّقة بھذه المسائل.

 110اإلعتبار."
 

"یكشف ھذا المرض مدى ضعف كبار السن والمصابین بأمراض مزمنة لیس فقط للمرض ولكن للوصول إلى السلع ● 
أظھر مسح شبكة األمان االجتماعي للطوارئ التابع  .111لحیویة بالنسبة لھم للبقاء على قید الحیاة أثناء عزلھم"والخدمات ا

من األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة قد أعیق وصولھم إلى الرعایة الصحیة وأشارت %  61للھالل األحمر التركي أن 
 112البیانات إلى طلبات الدعم المالي لشراء األدویة.

ستواجھ منطقة غرب ووسط أفریقیا في الوقت نفسھ مصادر دخل مخفضة، وزیادة أسعار السوق، وانخفاض التحویالت "● 
المالیة من البلدان المتقدمة والوسیطة، وقدرة تمویل حكومیة محدودة للحمایة االجتماعیة مما یؤدي إلى استخدام استراتیجیات 

ات الضعیفة في المنطقة مثل الالجئین والنازحین داخلیاً والمھاجرین والرعاة بعد تكیف قاسیة للعدید من األسر". "ستواجھ الفئ
الوفاة وصغار المنتجین واألسر التي ترأسھا النساء والعاملین في القطاعات غیر الرسمیة وغیرھم صعوبات كبیرة في 

 . 113الحصول على الغذاء في األشھر المقبلة بنسبة كبیرة جًدا"
على النساء والرجال والفتیات والفتیان بشكل مختلف. یجب أن یعكس تحلیل االستجابة للمساعدة النقدیة  "تؤثر ھذه األزمة● 

 114”.والقسائم احتیاجات وأولویات وقدرات متداخلة وفریدة من نوعھا 
 115"19-"تكییف معاییر الثغرات األمنیة على أساس تحویل الثغرات األمنیة ومخاطر الحمایة خالل أزمة كوفید● 

                                                
 المرجع السابق 105

 أثر تطور كوفید-19 على المستفیدین من برنامج شبكة األمان االجتماعي الطارئة ، من قبل الھالل األحمر التركي ، 3 یونیو 2020 106
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"في المستقبل، من المرجح أن تكون النقاط الساخنة للضعف االقتصادي وانعدام األمن الغذائي في مواقع تعتمد على التجارة ● 
 116وغیر رسمیة إلى حد كبیر".

 

 :19-التعریف خالل كوفید
رسائل القصیرة/أشكال أخرى من ) اإلعالن/إرسال ال1لتحدید ھویّة المستفیدین، مثل: ( أسالیب بدیلةة استخدام ستكشفوا إمكانیّ إ"● 

) ذھاب أحد أعضاء الفریق 2ة، وتعلیمات للناس بالدعوة إلى تقییم الضعف عن طریق الھاتف؛ (ة مع المعاییر األساسیّ التوعیة المجتمعیّ 
 "  117من مستفید إلى آخر لیجمع أرقام الھواتف في الحي المستھدف من أجل متابعة تقییمات الضعف عن طریق الھاتف

 والذین على تحدید األسر المعیشیة من بین عدد المستفیدین الحالیین لدیكتدریب الفرق المیدانیة داخل المنظمات "● 
 "118بسبب أعمارھم والحاالت الصحیة الموجودة مسبقًا 19-یتعرضون بشكل خاص لخطر اإلصابة بـكوفید

 .119مترین)""حافظوا على نھج إلجراء تقییمات خارج المنازل، على مسافة (حوالي ● 
ستساعد مفوضیة شؤون الالّجئین األسر الالجئة التي قد أصیب احد افرادھا بفایروس كورونا المستجد، وأولئك في إیران "● 

، كبار السن) وأولئك الذین یعانون من فقدان فوري للدخل مقترنًا سابقةظروف صحیة  لدیھمالذین المعرضبن لخطر معین (
بسبب  فایروس كورونا المستجدالحمایة "(...) مع النقد" لمعالجة التأثیر االقتصادي السلبي لـب ذات عالقةبنقاط ضعف محددة 

 "120البعد االجتماعي اإللزامي لفترة طویلة وتغطیة األساسي المأوى واالحتیاجات الغذائیة والنظافة 
 

 قسائم وتحلیل الجدوىالة والنقدیّ  اتمالءمة المساعد
كانت لتغطیة تكالیف  التي تواجھھا األسر المتضّررة (في حال تعالج الحواجز المالیّةالقسائم أن یمكن للمساعدات النقدیّة و● 

 الحصول على الرعایة الصحیّة، وتكلفة لوازم المعیشة األساسیّة، وتعویض فقدان الدخل، وما إلى ذلك).
 .121األسر الواقعة تحت الحجر الصحيلدعم سبل عیش  یمكن أن تكون المساعدات النقدیّة والقسائم مناسبة بشكل خاص● 
رشاد تحلیل خیار االستجابة والمساعدات النقدیّة والقسائم المناسبة. إذا إلة الوفیات والعدوى ھي من العوامل الھامّ  تالمعدّ ● 

القسائم كان ثّمة تدابیر صارمة للحجر الصحي، وكان الوصول إلى األسواق محدوداً، فقد یكون استخدام المساعدات النقدیّة و
سبل العیش أو  في(للحّد من التأثیر  سابقًامحدوًدا جد�ا، وإن كان مفیًدا في بعض النتائج المحّددة كما جرى تقاسمھا 

ات التكیّف السلبیّة، ودفع اإلیجار، ودعم الوصول إلى الخدمات التي ال یزال تشغیلھا ممكنًا من دون تشجیع االتصال استراتیجیّ 
 .122الوثیق)

التي فقدت دخلھا بسبب  لتلبیة االحتیاجات األساسیة لألسر الضعیفةالتحویالت النقدیة متعددة األغراض "ستؤدي ● 
، أو ألنھا تخضع للحجر الصحي و/ أو تعتني بأحد أفراد األسرة المرضى، إلى تحسین قدرتھا على الوصول إجراءات اإلغالق

إضافیة لتقلیل النفقات الصحیة الكارثیة، والتي غالًبا ما تتعلق إلى الخدمات الصحیة." "ومع ذلك ، سیتعین اتخاذ تدابیر 
 .123"اإلدخالب

"تحویالت النقد/القسائم غیر المشروطة في الموعد المحدد تعادل الحد األدنى من النفقات التي یتعین على األسرة تحملھا من ● 
ظافة). یمكن أن تستھدف ھذه التحویالت األسر (شراء الطعام، ودفع اإلیجار، ومنتجات الن 19-أجل البقاء في سیاق كوفید

النقدیة والقسائم الحالیة) زیادة مبالغ التحویالت الحالیة لتغطیة التكالیف اإلضافیة  اتالمعیشیة الجدیدة و/أو (لبرامج المساعد

                                                
 میرسي كور، تقریر كوفید-19 السریع لتأثیر السوق، مایو 2020 116

 2018، أبریل 19-النقدیة متعددة األغراض خالل كوفید حول المعاییر الدنیا للمساعدة CCIإرشادات وثیقة  117
 ورقة إرشادات اللجنة الدولیة للصلیب األحمر بشأن المساعدة النقدیة والقسائم و كوفید-19، 21 مارس 2020، متاحة أیضاً باللغة الفرنسیة 118
 ورقة إرشادات اللجنة الدولیة للصلیب األحمر بشأن المساعدة النقدیة والقسائم و كوفید-19، 21 مارس 2020، متاحة أیضاً باللغة الفرنسیة 119

 مفوضیة شؤون الالجئین المساعدات النقدیة و كوفید-19: الممارسات المیدانیة الناشئة، أبریل 2020  120
 دروس شراكة التعلم النقدي من إیبوال في غرب أفریقیا وتحلیل النتائج، أبریل 2018 121
 دروس شراكة التعلم النقدي من إیبوال في غرب أفریقیا وتحلیل النتائج، أبریل 2018 122

مذكرة إرشادیة لمجموعة الصحة العالمیة حول دور المساعدة النقدیة والقسائم للحد من الحواجز المالیة في االستجابة لوباء كورونا المستجد،  123
 أبریل 2020

https://www.mercycorps.org/sites/default/files/2020-05/COVID-19-Global-Rapid-Market-Impact-Report.pdf
https://docs.google.com/document/d/1-BdpgpKXBrbWA4dH204Sk75Oa9uMP6HKYQeegkxdem0/edit
https://docs.google.com/document/d/1-BdpgpKXBrbWA4dH204Sk75Oa9uMP6HKYQeegkxdem0/edit
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https://www.calpnetwork.org/blog/covid-19-and-cva-how-are-operational-actors-responding/
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جات النظافة واستھالك (زیادة تكالیف المواد الغذائیة/ المواد غیر الغذائیة؛ زیادة اإلنفاق على منت 19-الناجمة عن كوفید
 124 المیاه؛ دفع مقابل خدمات الصحة أو النقل)"

"توسیع نطاق نظم المساعدة االجتماعیة، وبرامج التحویالت النقدیةّ مع المساعدة التكمیلیّة في مجال سبل كسب العیش (بما ● 
والمنتجین في مجال المحاصیل والماشیة في ذلك التكیّف مع التجارة/التسویق الرقمي عن بعد)، وال سیّما بالنسبة للعاملین 

ة الصغیرة/المتوسطة، والالجئین، والنازحین داخلیًا، والمھاجرین، والسكان المضیفین، وغیرھم الریفیین، واألعمال التجاریّ 
بوصفھا ما ینبغي  التي ذكرتھا الخّطة العالمیّة لالستجابة اإلنسانیّة 125ة التي تعاني من انعدام األمن الغذائي"من الفئات السكانیّ 
) وحمایة الالجئین والنازحین 2وسبل العیش؛ ( ةاالجتماعیّ  واللحمةالناس وحقوقھم،  مقتنیات) تدھور 1التعجیل بھ لمنع (

 ضة بشكل خاص للجائحة ومساعدتھم والدفاع عنھم. داخلیاً والمھاجرین والمجتمعات المضیفة المعرّ 
 النقدیّة والقسائم بطرق أخرى كثیرة تبعًا لالحتیاجات المعیّنة التي یجري تحدیدھا. ھذه مجرد أمثلة، ویمكن استخدام التحویالت

على دخل األسرة وسبل 19-لتخفیف األثر السلبي لوباء كوفیدالنقدیة والقسائم في وضع جید  اتیرى الكثیرون المساعد● 
 . 126اء الوباء حیثما تسمح الظروف بذلك"من العیني لتوفیر اإلغاثة السریعة أثن فضالً عن خیار أكثر أمانًا، عیشھا

شراء منتجات مثل العینیة للتدابیر التي تتطلب من األسر  المساعداتقد یلزم أیًضا توفیر التحویالت النقدیة، والقسائم أو● 
 تطھیر األسطح ونظافة الیدین.

أو تعویض خسارة اإلیرادات والتعامل مع خیارات التمویل لتوقع و/صحة "متعلقة بالبنتائج للخروج برنامج  ونتنفذ تمإذا ك● 
شمل میزانیات التحمیل األمامي ومقدمي التمویل المسبق/ الدفع العام والخاص. یمكن القیام بذلك یجب أن ی ،النفقات المتزایدة

ویمكن  أیًضا من خالل آلیات التعاقد والسداد، بما في ذلك صنادیق األسھم الصحیة في حاالت الطوارئ أو أنظمة القسائم.
 .127نقدیة موجھة للمرضى ومقدمي الرعایة للتكالیف غیر المباشرة المتعلقة بالرعایة الصحیة "ات استكمالھا بمساعد

، زیادة المبالغ النقدیة المتعددة األغراض لتغطیة االحتیاجات القطاعیة المحددة التي تفاقمت بسبب الوباءیمكن اعتبار ● 
المبالغ اإلضافیة المرتبطة بالتعلیم من النقد متعدد األغراض، لتغطیة نفقات التعلیم الجدیدة  على سبیل المثال. "النظر في تقدیم

المتكبدة بسبب األسالیب الجدیدة للتعلم عن بعد، أو المتعلقة باستئناف التعلیم بعد انتھاء اإلغالق" مثل "عندما یتم رفع اإلغالق، 
 .128قر أكثر من ذي قبل "فإنھ من المحتمل أن یكون عدد األسر تحت خط الف

) دعم النقل إلى 1: (129استُخدمت بعض التطبیقات التالیة للمساعدات النقدیّة والقسائم في االستجابة إلیبوال في غرب أفریقیا● 
) تقدیم الدعم ألسر المتضّررین أثناء عالج العضو المصاب بفیروس كورونا المستجّد وللعضو المصاب 2المرافق الصحیّة؛ (

) دعم تعافي األسر المتضّررة والحّد من 5) تقدیم الدعم لزیادة فرص كسب العیش؛ (4) دفع اإلیجار؛ (3؛ (تھعودعند 
) التدخالت الشبیھة بالنقد لدفع حوافز للعاملین الصحّیین، بما في ذلك العاملون على الحشد في مجال إدارة 6وصمھا؛ (

 .تصاد المحلي) تنشیط األسواق واالق7الحاالت وإدارة الھیئات؛ و(
النقدیة والقسائم في  ات: "إذا كان ذلك ممكنًا ومناسبًا، قدم المساعدالنقدیة والقسائم كبدیل للتغذیة المدرسیةات المساعد● 

 .130استبدال التغذیة المدرسیة، إن أمكن من خالل التعاون مع شبكة األمان االجتماعي"
قد تواجھ النساء والفتیات المتأثرات “: نجابیةإلنوع االجتماعي والصحة االنقدیة والقسائم للعنف المبني على ال اتالمساعد● 

ضافة إلى زیادة إلزمات والنزوح خطًرا متزایًدا للعنف المبني على النوع االجتماعي باألفي سیاقات ا 19-بوباء كوفید
النقدیة والقسائم معالجة  اتساعدنجابیة . یمكن للمإلالحواجز المالیة التي تحول دون الوصول إلى رعایة وخدمات الصحة ا

                                                
منظمة إنقاذ الطفل، "ثالثة أشیاء یجب معرفتھا عن المساعدات النقدیة والقسائم المتكاملة وحمایة الطفل خالل جائحة كوفید-19"، متوفرة أیًضا  124

اللغتین الفرنسیة واإلسبانیةب  
COVID-Plan-Response-Humanitarian-https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-، الخّطة الدولیّة 125

19.pdf 
 آثار كوفید-19 على برمجة المساعدة النقدیة والقسائم للتعلیم في حاالت الطوارئ ، أبریل 2020 126

 مذكرة إرشادیة لمجموعة الصحة العالمیة حول دور المساعدة النقدیة والقسائم للحد من الحواجز المالیة في االستجابة لوباء كورونا المستجد 127
 آثار كوفید-19 على برمجة المساعدة النقدیة والقسائم للتعلیم في حاالت الطوارئ ، أبریل 2020 128

 دروس شراكة التعلم النقدي المستفادة من إیبوال، 2018 129
على الغذاء والتغذیة  COVID-19 مذكرة برنامج األغذیة العالمي ومنظمة األغذیة والزراعة والیونیسف المؤقتة بشأن التخفیف من آثار وباء 130

2020أبریل  7ألطفال المدارس ،   
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بعض العوائق المالیة التي تحول دون الوصول إلى خدمات الصحة اإلنجابیة والعنف المبني على النوع االجتماعي أو شراء 
 131المواد الضروریة حتى أثناء قیود الحركة ".

عن حوادث العنف والذین  أفصحوااد الذین ) دعم األفر1النقدیة والقسائم للتخفیف/ الحد من مخاطر الحمایة: ( اتالمساعد● 
) دعم األفراد/ 2للتعافي، بما في ذلك الحصول على الخدمات األساسیة؛ ( 19-من كوفید بسببتعرضوا لمخاطر الحمایة 

العزل الذاتي/التباعد االجتماعي و/أو فقدوا سبل  تحتمصدر دخلھم األساسي عندما یكون الشخص المسؤول عن العائالت 
الجنس، ب تجارآلیات التكیف السلبیة (مثل عمالة األطفال واإل بسببأو األنشطة المدرة للدخل وھم في خطر متزاید /عیشھم و

زیادة خطر العنف داخل المنزل ب المتعلقة ) دعم االستجابة3وما إلى ذلك) أو قد یواجھون مخاطر متزایدة أو خطر اإلخالء؛ (
الحالیة والقیود المفروضة على الحركة  19-المتزایدة بسبب أزمة كوفیدنفسیة البسبب الضغوطات االجتماعیة واالقتصادیة و

) الحفاظ على 5إضافیین، بما في ذلك األطفال، بسبب انفصال األسرة؛ (عیل أفراد ) دعم األسر التي ت4المرتبطة بھا؛ (
لمھمشین، مثل الوصول إلى االتصاالت الوصول الذي یقلل من مخاطر العنف لألفراد ا -الشبكات االجتماعیة وأنظمة الدعم 

(مثل المساعدة النقدیة والقسائم لشراء أجھزة االتصال أو رصید الھاتف) بین أفراد األسرة المعزولین (على سبیل المثال حیث 
، أو یتم فصل مقدمي الرعایة عن األطفال)، ودعم حمایة موظفي الخطوط األمامیة اإلنسانیة، مثل العاملین في مجال الحمایة

 132الجھات الصحیة.
"تحدید الفرص الستكمال التسلیم القائم على الخدمة بمساعدة النقدیة والقسائم (على سبیل المثال ، بما في ذلك المساعدة ● 

 133النقدیة والقسائم في إدارة الحاالت للناجین من العنف المبني على النوع االجتماعي أو حمایة الطفل)".
) تمكن الناس من تسدید 1 لبتوسیع مساعدتھا النقدیة متعددة األغراض  السامیة لالجئین وضیةمفل"في المكسیك، تقوم ا● 

) تخفیف بعض اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة السلبیة 2المبالغ الالزمة لإلیجار والطعام و/ أو االحتیاجات األساسیة األخرى 
موجھة لألشخاص المعنیین الذین یواجھون مخاطر الحمایة. ) تقدیم المساعدة ال3على األسر والمجتمعات؛ و  19-لـكوفید

٪ من طالبي اللجوء المؤھلین لتقلیل خطر انزالقھم إلى براثن الفقر 80قامت المفوضیة بتوسیع نطاق السكان المستھدفین إلى 
 .134واعتماد آلیات االستجابة السلبیة "

لشھریة غیر المشروطة التي تغطي جزًءا من االحتیاجات النقدیة والقسائم ا اتبعد الحجر الصحي/القیود: "المساعد● 
 .135أشھر)"  6إلى  3األساسیة لألسر لفترة زمنیة تكفیھم للعثور على مصادر جدیدة للدخل وسداد دیونھم (بحد أدنى 

ول "في الحاالت التي یكون فیھا فقدان مولد الدخل األساسي أو مقدم الرعایة، قد تكون ھناك حاجة إلى مساعدة أط● 
 .136وأعلى"

عملیة من عملیات المفوضیة اآلن مبادرات نقدیة جدیدة و / أو وسعت نطاق المساعدة النقدیة الحالیة  65"أطلقت أكثر من ● 
تلبیة احتیاجاتھم األساسیة، والتخفیف من بعض من بسرعة، وتمكین األسر  اتعلى المساعداألفراد كوسیلة فعالة لحصول 

 137". 19-ادیة السلبیة لـكوفیداآلثار االجتماعیة واالقتص
 

 :دعم السوق /النقدیة والقسائم ممكنة في حالة ضعف السوق اتالمساعدلجعل 
 

(على سبیل المثال: منع النقص في السلع المنقذة للحیاة) ألنھا یمكن أن تسھم في الحد  ینبغي النظر في تدخالت دعم السوق"● 
 .138ن تأثیر الوباء على األسر واألنظمة المتضررة "، وفي مرحلة الحقة، تخفف م19-من انتشار كوفید

                                                
 صندوق األمم المتحدة للسكان، ورقة نصائح المساعدات النقدیة والمساعدات اإلنسانیة: المساعدات النقدیة والقسائم و كوفید-19، 14 مایو 2020 131

 فریق عمل مجموعة الحمایة العالمیة للنقد والحمایة، وباء كوفید-19 والمساعدات النقدیة والقسائم العتبارات الحمایة، باللغتین اإلنجلیزیة والفرنسیة 132
133 Plan International 2020 التكیف مع كوفید-19 وتدخالت المساعدات النقدیة والقسائم، یونیو 

 المساعدات النقدیة للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئیین وكوفید-19، الممارسات المیدانیة الناشئة 2 ، مایو 2020 134
منظمة إنقاذ الطفل، "ثالثة أشیاء یجب معرفتھا عن المساعدات النقدیة والقسائم المتكاملة وحمایة الطفل خالل جائحة كوفید-19"، متوفرة أیًضا  135

 باللغتین الفرنسیة واإلسبانیة
منظمة إنقاذ الطفل، "ثالثة أشیاء یجب معرفتھا عن المساعدات النقدیة والقسائم المتكاملة وحمایة الطفل خالل جائحة كوفید-19"، متوفرة أیًضا  136

واإلسبانیة باللغتین الفرنسیة  
 المساعدات النقدیة للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئیین وكوفید-19، الممارسات المیدانیة الناشئة 2 ، مایو 2020 (سیتم إضافة الرابط قریبًا) 137

 ورقة إرشادات اللجنة الدولیة للصلیب األحمر بشأن المساعدة النقدیة والقسائم و كوفید-19، 21 مارس 2020، متاحة باللغة الفرنسیة 138
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 "139ھذه االستجابات من منظور السوق"یجب علینا اآلن، أكثر من أي وقت مضى، أن نؤّطر ● 
"ینبغي أن یكون التركیز على استراتیجیة قائمة على السوق یمكنھا أن تدعم في األوقات التي تتعرض فیھا سالسل التورید ● 

 140لضغوط"
وتقدیم منتجاتھا/خدماتھا بأمان وتقلیل تكلفة القیام بذلك" و "العمل شركات لالبتكار في كیفیة الوصول إلى عمالئھا دعم ال"● 

مع الجھات الفاعلة في السوق المحلیة والحكومة لدعم الموردین بطرق جدیدة لتوزیع المخزون بأمان وضمان التجدید في 
 141.142سالسل التورید "

 143"وضمان استمرار تورید السلعالمختارین من خالل المنح إلعادة التخزین ،  "تشجیع ودعم البائعین● 
بالفعل وإیجاد طرق لتعزیز ھذا  الجھات الفاعلة في السوق بإجراء تغییرات إیجابیة"تحدید المكان الذي تقوم فیھ ● 

 144السلوك"
ر واألكشاك" ، بما في ذلك مزید من "یجب توسیع حجم أماكن السوق حیثما أمكن، من أجل الفصل الفعلي بین المتاج● 

 145المعلومات حول تنظیم المبیعات والتفاعالت مع العمالء.
یجب أن یتبع نھج السوق مبادئ عدم إلحاق الضرر. مع مراقبة أداء السوق وأسعاره ، یجب طرح األسئلة الصحیحة حول ● 

ال ینبغي أن یجعل . "العمل اإلنساني في ھذا الوقت تأثیر السوق حول طرق التحویل المستخدمة في كل موقع ولحظة االستجابة
ة". على سبیل المثال مع توصیل من الصعب على التجار استئناف العملیات أو إعادة فتح األعمال التجاریة الصغیر

 المساعدات الغذائیة العینیة التي "یمكن أن تطیل من تأثیر األزمة االقتصادیة".
. ال توجد أوضاع سوق ثابتة، ا لالفتراض بسرعة أن الخیار العیني ھو الخیار الوحیدإن األسواق المتعثرة لیست سببً "● 

وفي األوقات التي تتعطل فیھا األسواق، یجب أن یھدف الممارسون إلى فھم نوع دعم السوق الذي یمكن أن یحفز انتعاش 
 146السوق"

 
 في ما یلي بعض األشیاء التي یمكنكم أخذھا باالعتبار:

 
(ال تثقلوا كاھل الناس بمكّونات یصعب تطبیقھا وتزید من المخاطر مثل القسائم،  اختاروا طرق تحویل بسیطةان، عند اإلمك● 

 العملیّة، مثل الشروط). ممع تقدّ منھا أو یصعب التحقق 
لم تعتبر  "ال یجب إدخال أو االحتفاظ بشروط التحویالت النقدیة، وال سیما تلك التي تنطوي على تجمعات للمستفیدین، ما● 

 147".19-ضروریة أو ذات صلة مباشرة بالحد من انتشار كوفید
ھا ستعمل (...) عندما یكون ھناك شك في المجتمع ، یرغب الناس في أن"االعتماد على األنظمة واألسالیب التي تثق ب● 

ت ، (وغالبًا) المشتریات استخدام الخدمات التي یعرفونھا ویثقون بھا. یتطلب إدخال أدوات جدیدة التوعیة وبناء القدرا
أن یكونوا محوریین في تصمیم وتنفیذ أي  یجبلمستلمون أنفسھم ا "148.اإلضافیة ، والتي قد ال تتمكن من إجراؤھا كالمعتاد

 برنامج للتحویالت النقدیة.
إدخال أدوات "عندما یكون ھناك عدم یقین في المجتمع، یرغب الناس في استخدام الخدمات التي یعرفونھا ویثقون بھا. ● 

 .149جدیدة یتطلب التوعیة وبناء القدرات، (وغالبًا) المشتریات اإلضافیة، والتي قد ال تتمكن من إجراؤھا كالمعتاد"

                                                
 بیان األسواق في األزمات كوفید-19 ، 16 أبریل 2020 139

 مجموعة عمل النقد في دمشق، مساعدة نقدیة وقسائم ، وتفشي كوفید-19 في سوریا ، 26 مارس 2020 140
 إرشادات الحد األدنى من معاییر االنتعاش االقتصادي استجابة لـكوفید-19، مارس 2020  141
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 إرشادات الحد األدنى من معاییر االنتعاش االقتصادي استجابة لـكوفید-19، أبریل 2020 143
 إرشادات الحد األدنى من معاییر االنتعاش االقتصادي استجابة لـكوفید-19، أبریل 2020 144

 الصلیب األحمر / الھالل األحمر، مركز النقد، إرشادات للوصول اآلمن إلى األسواق خالل كوفید-19 145
 مجموعة عمل دمشق النقدیة، المساعات النقدیة والقسائم واندالع كوفید-19 في سوریا ، 26 مارس 2020 146

 منتدى المانحین النقدي: التحویالت النقدیة اإلنسانیة واستجابة لـكوفید-19، 6 مایو 2020 147
 ورقة إرشادات میرسي كور، 17 مارس 2020 148
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ن األزمات غالًبا ما تمثل فرًصا لطرق جدیدة للعمل، من أجل التقدم على جبھات معینة. حیثما كان ذلك ممكناً ، إومع ذلك، ● 
الخدمات المالیة التغطیة، وما إلى ذلك.  واخدام المدفوعات الرقمیة، على سبیل المثال إذا زاد مقدمقد تكون فرصة لتوسیع است

في حالة استجابة إیبوال في غرب أفریقیا، كانت عملیات التسلیم من خالل المدفوعات الرقمیة طفیفة، ولكن االستعداد 
 .150ة االستخدام في السنوات التالیة وحتى اآلنوالخطوات الستخدام ھذه اآللیات تركت مساًرا مستداًما لزیاد

 
 

 االعتبارات في اختیار آلیّة التسلیم: 
 

التأكد من تطبیق أن ، الجزء األساسي في أي الیة تسلیم ھو 151كما تم التركیز علیھ من خالل دلیل الصحة العالمي● 
 .مستجدالصحة/النطافة وإجراءات الوقایة لتقلیل إحتمالیة إنتقال فیروس كورونا ال

"إدراك أن العملة المادیة یمكن أن تلعب دوًرا في سلسلة انتقال الفیروس (...) تأكد من أن جمیع الموظفین یغسلون أیدیھم ● 
بانتظام بالماء والصابون النظیف (أو باستخدام المطھرات الیدویة) عند التعامل مع النقود الورقیة والبطاقات والقسائم. اطلب 

المالیة والشركاء اآلخرین استخدام أوراق نقدیة جدیدة أو تطھیر العمالت التي یستخدمونھا في توزیعاتنا من مقدمي الخدمات 
 .152النقدیة"

النظر في آلیّات التحویل عبر الھواتف المحمولة أو إلكترونی�ا التي تقلل معظم االتصال الذي یحتاجھ المستفید لتلقي التحویل ● 
 ب ذلك المزید من االستبعاد للفئات األكثر ضعفاً مثل كبار السن أو األشخاص ذوي اإلعاقة).واستخدامھ (مع ضمان أّال یسبّ 

"التحول إلى الحلول الرقمیة، بما في ذلك استخدام األموال عبر الھاتف المحمول والخدمات المصرفیة عبر الھاتف المحمول، 
المحمول  الھاتف اللجنة الدولیة للصلیب األحمر نقود تخدمسعلى سبیل المثال في الیمن، ت 153إلدارة مخاطر انتقال الفیروس".

 154العدوى للحد من مخاطر أن تكون النقود وسیلة لنقل الورقیة من النقودبدالً 
یمكن أن تساعد ھذه  .155"حیثما كان ذلك ممكنًا، استخدم جھات االتصال المحمولة أو اإللكترونیة أقل من المدفوعات"● 

مثل اإلعدادات في الوقت الذي یتم فیھ توزیع النقود ، ویمكن أن تمنح المزید  -ى تجنب "التوزیع" األنواع من المدفوعات عل
 من المرونة للمستلمین ویمكن أن تساعد في التراجع بسھولة أكبر في عملیة االسترداد / الدفع.

ة التحویل اإللكتروني دمات، كانت إمكانیّ مي الخة عدد مقدّ م من االستجابة إلیبوال: "مع عدم كفایة المرافق ومحدودیّ التعلّ ● 
ة ة قابلة للتطبیق للوصول إلى معظم المستفیدین. ونتیجة لذلك، استُخدم النقد المباشر كآلیّ محدودة جد�ا في الواقع ولیست آلیّ 

 . 156ة غیر المشروطة في جمیع أنحاء لیبریا وسیرالیون"في المئة من التحویالت النقدیّ  93لتسلیم 
اإلغالق التام، تجري المفوضیة مناقشات مع مقدمي الخدمات المالیة لزیادة كمیة أجھزة نقاط نحو تجاه الادا ، "في في روان● 

-البیع في المخیمات لتعزیز استخدام النقد الرقمي، دون أي تكلفة إضافیة للمستفیدین. كما أنھا تستكشف جعل البطاقات بدون
  .157أثناء الجائحة لتقلیل االتصال أكثر لمس
نقد بشكل كبیر. لل"عملت الحكومات في جمیع أنحاء العالم مع مقدمي الخدمات المالیة لزیادة اعتماد المدفوعات الرقمیة ● 

اثنان من األدوات األساسیة التي استخدمتھا الحكومات والمشغلون لتشجیع استخدام المدفوعات الرقمیة ھي رسوم مخفضة 
 158ا یسمح لألفراد بتلقي مبالغ تحویل أكبر و/أو الحفاظ على أرصدة أكبر"وزیادة حدود المعامالت/المحفظة "مم

                                                
 ناتالي كالین ، دروس اإلیبوال المستفادة ، مقابلة في أبریل 2020 150

مذكرة إرشادیة لمجموعة الصحة العالمیة حول دور المساعدة النقدیة والقسائم للحد من الحواجز المالیة في االستجابة لوباء كورونا المستجد،  151
 أبریل 2020

 ورقة إرشادات اللجنة الدولیة للصلیب األحمر بشأن المساعدة النقدیة والقسائم و كوفید-19 152
 منتدى المانحین النقدي: التحویالت النقدیة اإلنسانیة واستجابة لـكوفید-19، 6 مایو 2020 153

  الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر - ندوة عبر اإلنترنت للنقد واألسواق وكوفید-19 ، رابط التسجیل ھنا ، 6 مایو 2020 154
مذكرة إرشادیة لمجموعة الصحة العالمیة حول دور المساعدة النقدیة والقسائم للحد من الحواجز المالیة في االستجابة لوباء كورونا المستجد،  155

 أبریل 2020
 الصلیب األحمر / الھالل األحمر ، مركز النقد ، إرشادات للدعوة إیصال المساعدة باستخدام المساعدة النقدیة والقسائم استجابة لـكوفید-19 156

 مفوضیة شؤون الالجئین – المساعدات النقدیة والقسائم و فیروس كورونا المستجد: ممارسات ئناشئة من المیدان. أبریل 2020 157
158 Crown Agent Bank and Segovia  ،"(سیتم إضافة الرابط قریبًا) "النشر النقدي السریع ، أفضل الممارسات 

https://www.calpnetwork.org/blog/covid-19-and-cva-how-are-operational-actors-responding/
https://www.calpnetwork.org/blog/covid-19-and-cva-how-are-operational-actors-responding/
https://www.calpnetwork.org/blog/covid-19-and-cva-how-are-operational-actors-responding/
https://www.calpnetwork.org/publication/icrc-tipsheet-cash-and-voucher-assistance-and-covid-19/
https://www.calpnetwork.org/publication/icrc-tipsheet-cash-and-voucher-assistance-and-covid-19/
https://www.calpnetwork.org/publication/donor-cash-forum-humanitarian-cash-transfers-in-the-response-to-covid-19/
https://www.calpnetwork.org/publication/donor-cash-forum-humanitarian-cash-transfers-in-the-response-to-covid-19/
https://vimeo.com/417521921
https://vimeo.com/417521921
https://www.calpnetwork.org/blog/covid-19-and-cva-how-are-operational-actors-responding/
https://www.calpnetwork.org/blog/covid-19-and-cva-how-are-operational-actors-responding/
https://www.calpnetwork.org/blog/covid-19-and-cva-how-are-operational-actors-responding/
https://www.calpnetwork.org/publication/unhcr-cash-assistance-and-covid-19-emerging-field-practices/
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من الحاجة إلى"  یقللقبول التجار والموردین والجھات الحكومیة وجھات أخرى للعملة الرقمیة  زیادةعالوة على ذلك، "● 
 159.صرف "أرصدة المحفظة النقالة"، مما یقلل من الضغط على السیولة للوكالء في المجتمعات

 تصمیم البرنامج .4

 ة األعمال بالنسبة للشركاء المنفذیناعتبارات استمراریّ 
 لتسلیم عن بعدوتقنیّات اإلدارة وا 160حین تكون حركة موظفي المشاریع مقیّدة، ینبغي النظر في خیارات● 
"تحدید جوانب برنامجكم التي یصعب تنفیذھا عن بعد أو بحركة محدودة، والتشاور مع الجھات المانحة للتخلص منھا. وقد ● 

مقیّدین بسبب  ون، أو رصد الشكاوى بشكل مفّصل. قد تكونعي، أو أوامر التحقق على نطاق واسیشمل ذلك التحقق الشخص
ع، على سبیل المثال. ركزوا على الجوانب األساسیّة لبرنامجكم وابذلوا قصارى لمتقطّ نقص الموظفین، أو االتصال ا

 .161جھدكم"
 .162"ولویات" "ضبط البرامج الجاریة وتصمیم برامج جدیدةلألوإجراء تحدید  مبرامجك حساسیةتقییم مدى "● 
على الجوانب  واركزال من شخص آلخر. أسالیب البرمجة و / أو التحول لتقلیل االتص وا"بشكل عام، وحیثما أمكن، أدخل● 

. ابحث عن بدائل لتلك الجوانب من برنامجك، والتي یصعب إجراؤھا عن بعد یمكنبأفضل ما  قوموا بھاو ماألساسیة لبرامجك
 163أو مع محدودیة الحركة وتقلیل أو إلغاء األنشطة غیر الحرجة "

عن بُعد (مثل التقییمات والرصد وما إلى ذلك) "ینبغي استخدام فیما یتعلق باإلدارة عن بُعد وإجراء أجزاء من البرمجة ● 
 164النُھج واألنظمة الجماعیة حیثما أمكن"

 
 المحلیّة:

ة تعزیز الشراكات مع الشركاء المحلیّین والمنّظمات غیر الحكومیّة، باالستفادة من القدرات والخبرات والمعرفة، زیادة أھمیّ ● 
 .في المناطق المتضّررة من األزمات

الطلب إلى زیادة الضغط على الشركاء والموظفین في البلد. وسیكون األمر أسھل على المنظمات التي  تنامي يؤدّ یقد ● 
 لى الموارد وأدوات التعلم اإللكتروني).إصول ود البلد (واآلن، زیادة أھمیّة الجرى فیھا االستثمار في بناء القدرات على صعی

: تحویل السلطة والقدرات والموارد إلى الجھات عدد من المجاالت التي طال انتظارھا في اإلنجازاتلتحقیق ھذه فرصة ● 
 الفاعلة المحلیة وجعل المساءلة أمام المستفیدین جزًءا مركزیًا من كل برنامج.

ستعطي  مھمة تؤدیھا ھنا على سبیل المثال لتحدید األسر التي تلعب منظمات المجتمع المدني المحلیة والوطنیة أدواًرا"● 
األولویة في توزیع المنح النقدیة، ومساعدة المنتجین والعمال الصغار المثقلین بالدیون على إعادة التفاوض بشأن دیونھم مع 

 165المقرضین، وتقدیم المساعدة القانونیة عند الحاجة "
خطوط السفر والتموین الدولیة  ب أنبسبأمر ال مفر منھ اآلن، بسبب قیود السفر". "ھذا أكثر  نتقال الى المرحلة المحلیة"اإل● 

المنخفضة بشكل كبیر تجعل التعبئة الدولیة واسعة النطاق مستحیلة". "ومع ذلك، یجب أن یعكس ھذا التوطین الروح الحقیقیة 
 .166للشراكة والتكامل بدالً من نقل المخاطر إلى العاملین في المجال اإلنساني المحلي"

                                                
159 Crown Agent Bank and Segovia  ،"النشر النقدي السریع ، أفضل الممارسات" (سیتم إضافة الرابط قریبًا 

 2016، اغسطس إرشادات البرمجة النقدیة عن بعد للمجلس النرویجي لالجئین 160
 ورقة نصائح میرسي كور، 19 مارس 2020 161

 مجلس الالجئین الدنماركي، عرض في اجتماع مجموعة العمل النقدي اإلقلیمیة لغرب إفریقیا في 1 أبریل 2020 162
 مجموعة عمل دمشق النقدیة، المساعات النقدیة والقسائم واندالع كوفید-19 في سوریا ، 26 مارس 2020 163

 منتدى المانحین النقدي: التحویالت النقدیة اإلنسانیة واستجابة لـكوفید-19، 6 مایو 2020 164
  ورقة تحلیل الوضع و كوفید-19 من A4EP، أبریل 2020 165
  ورقة تحلیل الوضع و كوفید-19 من A4EP، أبریل 2020 166

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/remotecashprojectguidancefinal.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/remotecashprojectguidancefinal.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/remotecashprojectguidancefinal.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/remotecashprojectguidancefinal.pdf
https://www.calpnetwork.org/publication/tipsheet-covid-19-and-cva/
https://www.youtube.com/watch?v=EGM1Qc5sTKM&t=4614s
https://www.youtube.com/watch?v=EGM1Qc5sTKM&t=4614s
https://www.calpnetwork.org/publication/cash-and-voucher-assistance-and-the-covid-19-outbreak-syria/
https://www.calpnetwork.org/publication/donor-cash-forum-humanitarian-cash-transfers-in-the-response-to-covid-19/
https://www.calpnetwork.org/publication/donor-cash-forum-humanitarian-cash-transfers-in-the-response-to-covid-19/
http://a4ep.net/wp-content/uploads/2020/03/A4EP-COVID_19-position-paper_Final.pdf
http://a4ep.net/wp-content/uploads/2020/03/A4EP-COVID_19-position-paper_Final.pdf
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لفرض االستثمار في التوطین". "حان الوقت اآلن لالستثمار في المنظمات المحلیة  كفرصة 19-"یجب النظر إلى كوفید● 
جمعیة  192مثل الجمعیات الوطنیة المساعدین لحكومتھم". یدعم االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر 

 167الستعدادھا لتقدیم المساعدة النقدیة والقسائم محلیة
كفرصة لفرض االستثمار في التوطین". "حان الوقت اآلن لالستثمار في المنظمات المحلیة  19-د"یجب النظر إلى كوفی● 

جمعیة  192مثل الجمعیات الوطنیة المساعدین لحكومتھم". یدعم االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر 
 168وطنیة الستعدادھا لتقدیم مساعدات النقد والقسائم.

بأن یقوم جمیع أصحاب المصلحة، عند النظر في ربط استجاباتھم بأنظمة الحمایة االجتماعیة، باالستثمار في  تمت التوصیة● 
الشراكات المحلیة "ھیاكل الحكومة المحلیة والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة وممثلي العمال وأصحاب العمل والمنظمات 

مات التي تقودھا النساء والجمعیات الوطنیة للصلیب والھالل األحمر المجتمعیة ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك المنظ
العدید من ھذه المنظمات لھا صالت مع المجتمعات المحلیة، والخبرة في والمكاتب المحلیة للمنظمات غیر الحكومیة الدولیة. 

 169". الحمایة االجتماعیةاإلنسانیة وتشارك بانتظام مع الحكومات بشأن  مساعدات النقدیةالحمایة االجتماعیة وال

 االستھداف
(فقدان فرص العمل  ة التي یحتمل أن تكون أكثر ضعفًا بسبب الحالة االقتصادیّةة في السیاقات اإلنسانیّ الحاالت الحالیّ ● 

 المؤقت، وفقدان الدخل المتصل باألعمال التجاریّة الصغیرة، وما إلى ذلك)
مات الالجئین، من المرجح أن تمرض الفئات األكثر ضعفاً بسبب ة أو مخیّ حضریّ م أو المناطق الازدحاالشدیدة في المواقع ● 

 ة وغیرھا من أنواع الدعم.عایة الصحیّ على الرّ  ھاحصولس كورونا المستجّد وأن تقل فرص فیرو
ون في اعتماد ) األشخاص الذین كانوا فوق عتبة الفقر بقلیل وخسروا دخلھم، وبالتالي یبدأ1تشمل: ( قد تنشأ حاالت جدیدة● 

) أولئك الذین قد یقعون ضحایا لعواقب الجائحة (االضطرابات 2آلیّات سلبیّة للتكیّف إلى أن یقعوا في حالة ضعف شدید؛ (
 المدنیّة، إلخ).

 ل البقاء من دون دخل لفترة طویلة.الحاجة إلى دعم أولئك الذین ال یستطیعون تحمّ ● 
یلة لمساعدة أولئك الذین فقدوا وظائفھم ومصادر دخلھم مؤخًرا؛ خطر االستبعاد لكن "ال تضع إطاًرا لالستھداف فقط كوس● 

 .170" فقدان الدخل كأحد معاییر األھلیة العدیدة التي تستخدمھا عادةً یجب أخذ  مع ھذا النھج مرتفع للغایة. بدالً من ذلك،
 الشركاء المنفّذین.بسبب القیود المفروضة على حركة موظفي المشاریع و زیادة صعوبة االستھداف● 
ھا للحصول على بیانات المشاركین ونالوصول الشخصي إلى مصادر المعلومات التي تستخدم ونستفقد مأنك وا"افترض● 

من الحصول على معلومات االتصال ألكبر عدد ممكن من المصادر التي تحتوي على  وابشكل طبیعي. تحسبًا لذلك، (...) تأكد
 171من الحفاظ على االتصال ". واھواتف / إنترنت ، حتى تتمكن

"تثلیث المعلومات المتعلقة بالمشاركین المحتملین المقدمة من مصادر متنوعة" و "إجراء مسوحات األھلیة عن بُعد إذا لم ● 
، یرجى الرجوع إلى 19-تكن االستقصاءات الشخصیة ممكنة". لمزید من التفاصیل حول كیفیة إجراء االستھداف خالل كوفید

 172ائح منظمة میرسي كور حول االستھداف.ورقة نص
ف على أساس الحاجة وحدھا. وینبغي الحفاظ على الدعم المقدم ألولئك الذین یتلقون المساعدة بالفعل اھدست"اإل بأن تذكرال● 

إلى  وینبغي أن یستند االستھداف إلى تقییمات محایدة لالحتیاجات عبر القطاعات. ال ترتبط حالة المرض بالضرورة بالحاجة
 .173النقد، وقد یؤدي االستھداف على ھذا األساس إلى وصمة عار"

                                                
 حركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر - ندوة عبر اإلنترنت للنقد واألسواق وكوفید-19 ، رابط التسجیل ھنا ، 6 مایو 2020 167
 حركة النقد واألسواق للصلیب األحمر والھالل األحمر والندوة عبر اإلنترنت كوفید-19 ، 6 مایو 2020 ، ویبینار  ، 6 مایو 2020 168

زیادة الروابط بین النقد اإلنساني والحمایة االجتماعیة من أجل االستجابة الفعالة لوباء كوفید-19، وھو مجموعة من وكاالت األمم المتحدة  169
 والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة وحركة الصلیب األحمر والھالل األحمر والمانحین، مایو 2020

 ورقة نصائح منظمة میرسي كور: االختیار واالستھداف على أساس األدلة، أبریل 2020 170
 ورقة نصائح منظمة میرسي كور: االختیار واالستھداف على أساس األدلة، أبریل 2020 171
 ورقة نصائح منظمة میرسي كور: االختیار واالستھداف على أساس األدلة، أبریل 2020 172
 منتدى المانحین النقدي: التحویالت النقدیة اإلنسانیة واستجابة لـكوفید-19، 6 مایو 2020 173

https://vimeo.com/417521921
https://vimeo.com/417521921
https://vimeo.com/417521921
https://www.calpnetwork.org/publication/increasing-links-between-humanitarian-cash-and-social-protection-for-an-effective-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.calpnetwork.org/publication/increasing-links-between-humanitarian-cash-and-social-protection-for-an-effective-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.calpnetwork.org/publication/mercy-corps-tipsheet-no-5-evidence-based-selection-and-targeting/
https://www.calpnetwork.org/publication/mercy-corps-tipsheet-no-5-evidence-based-selection-and-targeting/
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 174لتجنب ازدواجیة المستلمین".ات نقدیة أي مساعدب التوسععند البدء أو "یجب استشارة مجموعة العمل النقدیة ● 
ر مؤھل، ھو أھم ومن ھو غی اعتماداً على مدى الضعف،لمن ھو مؤھل للحصول على المساعدة  مأن "كیفیة تحدیدك واتذكر● 

 175".مجانب في برنامجك
 176: "یمكن أن یكون خطأ االستبعاد في ھذه األزمة أكثر تكلفة بكثیر من خطأ اإلدماج".واوأخیًرا، تذكر● 

 ة التسلیمختیار آلیّ إ
شاھد الفیدیو القصیر حول  في القسم أعاله، أعطوا األولویّة آللّیات التسلیم التي تسمح بأقّل اتصال حیثما أمكن. وردكما ● 

 Plan International.177الموضوع وشراكة التعلم النقدي و 
 178نة، أو العكس بالعكس"بنفس الطریقة (...) للحّد من الضغط على نقاط تسلیم معیّ  كانیّة تنویع آلیّات التحویلإم"قیّموا ● 
) الوصول إلى 2) تجنب التجمع والحشود، 1النظر في "مزیج من الطرق، ومزیج اآللیات داخل كل طریقة" من أجل: "● 

) تقلیل تأثیر القیود عن طریق تنویع الخیارات" ( على سبیل 3 األشخاص األكثر ضعفاً باستخدام منھجیات أكثر مالءمة،
المثال، جدول مع إیجابیات وسلبیات الطرائق واآللیات المختلفة في ورقة تلمیح مجموعة عمل المجتمعات لمجموعة غزة 

 179 المشار إلیھا).
للمستفیدین بوقت عة للسماح ین وتعاقدوا معھم بسرمي خدمات إضافیّ من حیث السیاق، قیّموا مقدّ أمكن "حیثما ● 

(مثل إضافة وكالء النقد والبنوك ونقاط نقد مشغلي  تھماأقصر والمزید من الخیارات للمواقع الستالم مساعد انتظار/خدمة
الستكشاف المالیة الخدمة  يمن العالقات الحالیة مع مقدم وادی"استف .180شبكات الھاتف المحمول وتّجار التجزئة إلخ)"

 181ف األنظمة وتعدیلھا وتوسیع نطاقھا لضمان الوقت والتوصیل اآلمن للمساعدة".إمكانیات تكیی
"توزیع أیّام تسلیم المساعدات النقدیّة والقسائم للحّد من تنقل األفراد، واالزدحام في أماكن السوق والمتاجر. (...) إذا كان ● 

ستخدم في یوم التحویل تُ أظھرت األبحاث أن التحویالت قد لالدفع إلى أفواج على عّدة أیام. الدفع یتّم بالبطاقات، تقسیم 
 .182ذاتھ"

النقدیة والقسائم من الحاجة إلى مغادرة األشخاص المتضررین منازلھم لجمع واستخدام  ات"ینبغي أن یقلل تقدیم المساعد● 
ن ظروف صحیة أساسیة المساعدة النقدیة والقسائم؛ سیكون كبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة واألفراد الذین یعانون م

معرضین بشكل متزاید لخطر اإلصابة بالمرض والوفیات إذا اضطروا للسفر لجمع واستخدام المساعدات النقدیة والقسائم. 
یجب إعطاء األولویة لعملیات التوزیع من الباب إلى الباب التي تلتزم بنھج یركز على الناجین، والحفاظ على عدم الكشف عن 

 183، حیثما أمكن ذلك ".من التقاربنبغي استخدام آلیات التسلیم، مثل األموال المحمولة، التي تقلل الھویة والسریة. ی
 

 ضمان الممارسات اآلمنة في مواقع التوزیع لمنع العدوى:
 

: أثناء التسجیل والتوزیع ائمقسوالنقدیة ات المساعدات الفي عملی 19-دمج الوصول إلى المعلومات حول كوفید"● 
؛ تنبیھات الرسائل النصیة التي تعزز تغییر السلوك. استخدم األسواق والمتاجر والبائعین لمشاركة رسائل التوعیة والمراقبة
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حول كیفیة انتشار الفیروس وكیف یمكن التخفیف من خطر اإلصابة بالعدوى، مع إدراك أن بعض التدابیر التي أوصت بھا 
"رسائل الصحة العامة إلبطاء أو وقف  ترویج .184في بعض السیاقات" منظمة الصحة العالمیة قد یكون من الصعب تنفیذھا

المستخدمة من قبل اتحاد النقدیة  2و  1للحصول على أمثلة من الرسائل إلى المستفیدین انظر الموارد  .185انتشار الفیروس"
 186للعراق.

ئیة مثل لھم "ساعات عمل منفصلة ألولئك التأثیر/ مطالبة مقدمي الخدمات المالیة / الشركات الصغیرة باعتماد تدابیر وقا● 
 187األكثر عرضة لإلصابة".

ضمان الحّد األدنى من االتصال األكثر أماناً بین مقّدم الخدمة والمستفید (مثل ارتداء مقدمي الخدمات لألقنعة والقفازات ● 
 واعتماد ممارسات النظافة الصحیّة السلیمة)؛

النقدیة والقسائم "تنفیذ التدابیر الوقائیة األساسیة للحد من مخاطر انتقال  اتمساعدیُتوقع من جمیع المشاركین في تقدیم ال● 
 .188العدوى"

 .189بأمان" موادتأكد من أن "المستفیدین یمكنھم الوصول إلى الال● 
د یشدالت الحد من االصطفاف والتجمع في مواقع التوزیع، ونقاط االسترداد النقدي أو نقاط الدفع، وضمان االبتعاد الكافي.● 

 190على أن "شخص واحد فقط یجب أن یحضر (یقدم نفسھ) لألسرة"
ف أسطح التالمس ، مثل لوحات مفاتیح أجھزة الصراف اآللي ، بین كل استخدام. "یجب تعقیم األسطح المالمسة ینظت● 

 191متر بینھم". 1.5آلالت الصراف اآللي بانتظام وضمان أن یبقي المستخدمون مسافة 
 غسل الیدین في نقاط التوزیع أو نقاط االسترداد النقدي أو نقاط الدفع. تشجیع وتسھیل● 
سبب في حدوث تأخیرات في العملیات (مقارنة بطرق العمل المعتادة) قد یتالتخطیط لتنفیذ مثل ھذه اإلجراءات الوقائیة ● 

 192حیث أنھا تتطلب إعدادات إضافیة ووقتًا من جمیع المعنیین.

 قیودالشروط / و ال تھمدّ و وتیرتھو التحویل قیمة
ة في سلة : "زیادة وتیرة الدراسات االستقصائیّة لرصد األسعار مع التركیز على السلع األساسیّة المدرجقیمة التحویل● 

 193األسعار"تغیر على قید الحیاة. قد تحتاجون إلى ضبط قیم التحویل إذا كان ھناك تغییر كبیر وثابت في  ءاإلنفاق األدنى للبقا
 اع أسعار سلع أو خدمات معینة.قد یتسبب الوباء في ارتف

قد تسمح التحویالت النقدیّة متعّددة األغراض بمساعدة األسر األكثر ضعفًا لالستعداد لفترات متوسطة/طویلة من دون دخل ● 
 أو بدخل مخفض. 

                                                
 المرجع السابق 184
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للعمل مع قد والقطاعات سلة الحّد األدنى لإلنفاق للتحویالت النقدیّة متعّددة األغراض: "التنسیق مع الفریق العمل المعني بالن● 
على سبیل المثال "النظر في إدراج  .194مع أزمة فیروس كورونا المستجّد"القیمة الحالیّة أو تكییف قیمة سلة اإلنفاق األدنى 

 195أو مراجعة النفقات المتعلقة بالتعلیم في سلة اإلنفاق الدنیا"
النقدیة لالجئین في دات وبیا بتعدیل قیمة تحویل المساع"تقوم المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین في إثی● 

. سیشمل التحویل دفعة مسبقة لمدة شھرین 19-كوفیدالمناطق الحضریة لتغطیة الصابون اإلضافي والمطھر والمیاه في ضوء 
 الوباءت ذات الصلة بـمع زیادة إلى جانب حمالت إعالمیة للتأكد من أن المستفیدین النقدیین من الالجئین على درایة بالتأثیرا

 .196ویمكنھم التخطیط وفقًا لذلك"
: "إذا كان سیاقكم یسمح بتنقل محدود لألفراد واإلمدادات الغذائیّة العادیة، یمكن أن تستمر جداول التحویل الشھریّة الوتیرة● 

ء تحویالت إجمالیّة، األمر ، فكروا حینھا في إجراالحركةكنتم تتوقعون فرض قیود أكثر صرامة على  لكن في حالالعادیّة. و
الذي سیسمح لألسر بشراء السلع في حین تكون ال تزال قادرة على الوصول إلى األسواق بسھولة نسبیّة. وھذا ینطوي على 

ا ر في تجمیع تحویلین شھریین إلى تحویل واحد إذا لم یكن ھناك یفكالت" .197"حصر التحویالت الشھریّة في تحویل واحد مقدم�
 198ي متاح لتزوید العائالت بتدفق نقدي إضافي على المدى القصیر"تمویل إضاف

ا/"وقائيقد تحتاجون إلى النظر في إجراء ●  " قبل الحّد من الحركة، أو قبل وقوع مشكالت تتعلق بالسیولة، أو تحویل مقدم�
 قیود على سحب النقد والمشتریات. 

ریة المفعول ، ففكر في إجراء تحویالت المبلغ اإلجمالي بدالً من "إذا كنت تتوقع أن تصبح قیود التنقل األكثر صرامة سا● 
ذلك ، مما سیسمح لألسر بشراء السلع بینما ال یزال بإمكانھم الوصول إلى األسواق بسھولة نسبیة. وسیشمل ذلك دمج 

 .199التحویالت الشھریة في تحویل واحد مقدًما"

لتقلیل حركة المستفیدین / الموظفین، والتعرض للفیروس، وعبء  لأقساط أق"تجمیع مدفوعات مختلفة ألشھر مختلفة في ● 
 200عمل المنظمات"

"االستجابة محددة السیاق. نحن نتبع مجموعة من األسالیب من زیادة قیمة التحویل، التحمیل األمامي للمدفوعات (...) إلى ● 
 201اختبار التكنولوجیا الجدیدة مثل القیاسات الحیویة الالتالمسیة"

بعض الفاعلین التشغیلیین أیًضا لتغییرات في التردد من التحویالت الشھریة إلى التحویالت التي تغطي لمدة  یخطط● 
 202شھرین.

 إذا أجریت تغییرات في الوتیرة، تأكدوا من التواصل الفاعل بخصوص الفترة التي یھدف التحویل إلى تغطیتھا. ● 
بعیدة المنال، وقد تكون الخیارات محدودة/غیر متاحة للسكان المتضّررین  قد تكون مرحلة اإلنتعاشیصعب تقییمھا.  ة:المدّ ● 

 الستعادة سبل عیشھم/مصادر دخلھم.
والقسائم أو مجموعة العمل المشتركة بین المجموعات للنظر في ما ال یقل عن  یةالنقدات مساعدلبالدعوة مع مجموعة عمل ● 

لمقیدة وغیر المشروطة لتلبیة االحتیاجات األساسیة لألسر للحد من اللجوء إلى ثالثة إلى ستة أشھر من التحویالت النقدیة غیر ا
النقدیة والقسائم التي تُدفع مرة واحدة  اتاستراتیجیات التكیف الخطرة وتقلیل خطر العنف المنزلي. یمكن أن تؤدي المساعد

ساعدة أوسع للنساء والرجال، بما في ذلك دعم سبل إلى النساء أو األسر إلى تفاقم التوتر األسري إذا لم تكن مرتبطة ببرامج م
 203العیش.
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ن یحستالقیود: "یجب إزالة الشروط والقیود المفروضة على استخدام النقد حیثما أمكن ذلك لتعزیز السالمة و /الشروط● 
في ظل حالة اإلغالق /  19-. "یجب تخفیف شروط النقد / القسیمة الستجابة كوفید204التوقیت وزیادة المرونة إلى أقصى حد"

 205تقیید".

 إختیار/تطویر مؤشرات المشاریع
فكروا في خیارات المراقبة عن بعد عند وضع التدخالت الرئیسة المتعلقة بالمساعدات النقدیّة والقسائم والمؤشرات ذات ● 

 .206 خرجات ومستوى النتائجالصلة لمراقبة العملیّة والنشاط والمُ 
 

 لتنفیذا .5

 التسجیل وحمایة البیانات
 ، أو أسالیب بدیلة.منع االزدحام، واالصطفاف ضمن تباعد كاف بین األشخاصیحتاج التسجیل إلى النظر في قضایا  ●

یجب توفیر مطّھرات الیدین أو مرافق غسل الیدین قبل أي اتصال بین الشخص المسجل والمستفید؛ كما یجب تنظیف ● 
 (مثل جھاز تسجیل بصمات األصابع). دامعند كّل استخاألجھزة 

ة" حین ال تكون ضروریّة أو في سیاق التلوث النشط "تجنّبوا بوا جمع البیانات البیومتریّ في سیاقات مخاطر التلوث، تجنّ ● 
حتاج "أوصى برنامج األغذیة العالمي بعدم استخدام القیاسات الحیویة، حیث ی.  207نھائی�ا عملیّات التسجیل/جمع البیانات"

المشاركون إلى وضع أصابعھم في محطة تقوم بمسح بصمة اإلصبع. إذا واصلت استخدام القیاسات الحیویة، فتأكد من غسل 
 208” الیدین ومن تعقیم الجھاز بعد كل مشارك

لحیویة "قامت مفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین في بنغالدیش وإثیوبیا وزامبیا ومالوي بتجربة القیاسات ا● 
الالتالمسیة من خالل ماسح قزحیة نظام إدارة الھویة البیومتریة المطور حدیثًا وتجربتھ باستخدام طریقة عدم االتصال" مع 

 .209من خالل االتصال" فایروس كورونا المستجدتماًما من خطر انتقال  التقلیلمیزة "
النماذج الرقمیة، ولكن للقیام بذلك یتطلب معرفة القراءة التسجیل (...) یمكن أن یتم عن طریق الرسائل النصیة القصیرة و● 

 للتحقق من أنكالشخصیة ھویة من أشكال اثبات ال والكتابة (اللغویة والرقمیة)، والوصول إلى جھاز والحصول على شكل
 210" ذلكاألشخاص الضعفاء  یملك جمیعوال  - الشخص ذاتھ

بالكامل إلى إجراءات التسجیل والتقییم عن بعد للحد من مخاطر  جئینالسامیة لشؤون الال بیرو، تحولت المفوضیةال"في ● 
 .211"19-انتقال كوفید

: ھناك "حاجة لمتطلبات المانحین المنقحة ومراجعة لمتطلبات اعرف عمیلك لتسھیل التحویالت النقدیة اعرف عمیلك ●
 213 "وقد تم إبراز ھذا بالفعل."212السریعة عن بعد للمحتاجین أثناء االستجابة لـكوفید-19"

                                                
ربط المساعدات النقدیة اإلنسانیة والحمایة االجتماعیة من أجل استجابة نقدیة فعالة لوباء كوفید 19، من قبل المجموعة الفرعیة للصفقة الكبرى  204

 حول ربط المساعدات النقدیة اإلنسانیة والحمایة االجتماعیة، یولیو 2020
205 Plan International 2020 لماذا تستخدم التحویالت النقدیة في اإلستجابة لكوفید-19؟، یونیو ، 

 أنظروا على سبیل المثال إرشادات البرمجة النقدیة عن بعد للمجلس النرویجي لالجئین 206
 توجیھات برنامج األغذیة العالمي حول المساعدات النقدیة والقسائم في سیاق فایروس كورونا المستجد، مارس 2020 207

 ورقة نصائح من مجموعة عمل النقد في جنوب السودان: الحمایة من كوفید-19 أثناء توزیع النقد، بقلم علي منصور ، مایو 2020 208
 مفوضیة شؤون الالجئین: ممارسات ئناشئة من المیدان.، أبریل 2020 209

 شراكة التعلم النقدي / المدونة الدولیة للرؤیة العالمیة، االستجابة للمساعدة النقدیة والقسائم - كوفید-19، الخصوصیة والعملیات المصرفیة المفتوحة 210
 مفوضیة شؤون الالجئین: ممارسات ئناشئة من المیدان.، أبریل 2020 211

مدونة شراكة التعلم النقدي ومجلس الالجئین النرویجي ، "كوفید-19، العقوبات، مكافحة تمویل اإلرھاب والمساعدة النقدیة والقسائم"، 18 مایو  212
2020 

 المجلس النرویجي لالجئین، دلیل عملي، إدارة دورة المشروع ومخاطر مكافحة اإلرھاب 213
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https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/remotecashprojectguidancefinal.pdf
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https://www.calpnetwork.org/publication/unhcr-cash-assistance-and-covid-19-emerging-field-practices/
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اعرف "كان مشغلو األموال عبر الھاتف المحمول یعملون على تسریع عملیات اإلعداد، بما في ذلك عن طریق تمكین "●
 214عمیلك" عبر مراجعة الواتساب (أي جعل األفراد یقدمون مستنداتھم رقمیًا)

للفنزویلیین من خالل  "اعرف عمیلك"تطلبات في كولومبیا، أظھر مقدمو الخدمات المالیة والسلطات المحلیة مرونة بشأن م ●
 215التعرف على الوثائق منتھیة الصالحیة والبدیلة

 التسلیم
(مثل حظر التجّول، واإلغالق، والحجر  قد یتطّور وضع الوصول إلى نقاط توزیع أو سحب النقد أو الدفع بسرعة● 

 الصحي، وما إلى ذلك). 
 .216خیارات التسلیم عن بعدقد تحتاجون إلى التفكیر في ● 
، فقد ال تتمكن من الوصول إلى األسواق و/أو نقاط صرف النقود. فّكروا في إذا كانت األسرة المتلقیة معزولة ذاتی�ا"● 

ات التواصل  لفھم ما إذا كانت/(كیفیّة كون) األسرة معزولة ذاتی�ا، واتصلوا بھا لتحدید ما إذا تیجیّ كیفیّة/إمكانیّة تحسین استرا
 .217وكیًال عنھا" اختارتكانت قد 

 
 :اإلجراءات الوقائیّة ●
 

"إتاحة التوعیة والتوجیھ الوقائي في جمیع المواقع على األرض، بما في ذلك منافذ المساعدة في مجال التسجیل  )1(
. 218یع المساعدات النقدیّة والقسائم (مثل المصارف، ونقاط صرف األموال، وتّجار التجزئة) باللغات المحلیّة"وتوز

بسرعة ما إذا كان الوضع آمنًا أو إذا كان من األفضل العودة في وقت آخر / العثور  یمكن التقییم بما في ذلك كیف
 219ن أجھزة الصراف اآللي)على خیار بدیل (على سبیل المثال عند استرداد النقود م

 
غسل "تأّكدوا من أّن جمیع الموظفین یتبعون بدقّة التوجیھات العاّمة بخصوص فیروس كورونا المستجّد بما في ذلك  )2(

(للحصول  220والقرب من المشاركین في البرنامج والشركاء والموّظفین اآلخرین" وتنظیف المباني/المعّدات الیدین
ح مجموعة العمل النقدیة لجنوب ائورقة نص ة علىنظرلقوا بشأن التدابیر الوقائیة، ا على بروتوكوالت أكثر تفصیالً 

و "الموافقة على الموقع بالتعاون مع المجتمع وقائد المجتمع ووفقًا للتشریعات والتوجیھات الوطنیة  221السودان)
 222".19-كوفید

 
وتخزینھا  مغلفاتلمغلفات "یمكن فرز النقود في نصائح محددة إضافیة حول التعامل مع النقد والقسائم: النقدیة في ا )3(

ساعة قبل التوزیع" ، القسائم اإللكترونیة "تطلب من المشارك غسل أیدیھم، تمریر البطاقات،  24دون تغییر لمدة 
ر في طریقة تالمس یفكالتویقوم البائعون بتطھیر الجھاز بعد كل إدخال لرقم التعریف الشخصي "وقسائم الورق" 

 223دلو) ". یتم وضعھا فيلجمع القسائم (على سبیل المثال، للبائعین 

                                                
214 Crown Agent Bank and Segovia  ،"النشر النقدي السریع ، أفضل الممارسات" (سیتم إضافة الرابط قریبًا 

مدونة شراكة التعلم النقدي ومجلس الالجئین النرویجي ، "كوفید-19، العقوبات، مكافحة تمویل اإلرھاب والمساعدة النقدیة والقسائم"، 18 مایو  215
2020 

 إرشادات البرمجة النقدیّ ة عن بعد للمجلس النرویجي لالجئین، أغسطس 2020 216
 ورقة نصائح میرسي كور، 17 مارس 2020 217

 توجیھات برنامج األغذیة العالمي حول المساعدات النقدیة والقسائم في سیاق فایروس كورونا المستجد، مارس 2020 218
219 Tearfund ،2020 كوفید-19 سحب النقود من أجھزة الصراف اآللي: ما یجب فعلھ وما یجب تجنبھ ، أبریل 

 المرجع السابق 220
 ورقة نصائح من مجموعة عمل النقد في جنوب السودان: الحمایة من كوفید-19 أثناء توزیع النقد، بقلم علي منصور ، مایو 2020  221

كوفید-19: التوزیع اآلمن للمواد الغذائیة والنقدیة وغیر الغذائیة ، 29 أبریل 2020، تیر فند ، متوفر أیًضا باللغات العربیة، واإلسبانیة  222
 والفرنسیة، البرتغالیة، والسویدیة

 ورقة نصائح من مجموعة عمل النقد في جنوب السودان: الحمایة من كوفید-19 أثناء توزیع النقد، بقلم علي منصور ، مایو 2020 223

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/remotecashprojectguidancefinal.pdf
https://www.calpnetwork.org/blog/covid-19-sanctions-counterterrorist-financing-and-cva/
https://www.calpnetwork.org/publication/tipsheet-covid-19-and-cva/
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/wfp-guidance_for_cash-based_transfers_in_the_context_of_the_covid-19_outbreak1.pdf
https://learn.tearfund.org/%7E/media/files/tilz/covid19/covid-19-tearfund-withdrawing-cash-at-atms-en.pdf?la=en
https://www.calpnetwork.org/publication/cwg-ss-tipsheet-protection-from-covid-19-during-cash-distribution-ppe/
https://www.calpnetwork.org/publication/cwg-ss-tipsheet-protection-from-covid-19-during-cash-distribution-ppe/
https://learn.tearfund.org/%7E/media/files/tilz/covid19/covid-19-tearfund-guidance-for-nfis-food-and-cash-distribution-es.pdf?la=en
https://learn.tearfund.org/%7E/media/files/tilz/covid19/covid-19-tearfund-guidance-for-nfis-food-and-cash-distribution-ar.pdf?la=en
https://learn.tearfund.org/%7E/media/files/tilz/covid19/covid-19-tearfund-guidance-for-nfis-food-and-cash-distribution-en.pdf?la=en
https://learn.tearfund.org/%7E/media/files/tilz/covid19/covid-19-tearfund-guidance-for-nfis-food-and-cash-distribution-sw.pdf?la=en
https://learn.tearfund.org/%7E/media/files/tilz/covid19/covid-19-tearfund-guidance-for-nfis-food-and-cash-distribution-pt.pdf?la=en
https://learn.tearfund.org/%7E/media/files/tilz/covid19/covid-19-tearfund-guidance-for-nfis-food-and-cash-distribution-fr.pdf?la=en
https://www.calpnetwork.org/publication/cwg-ss-tipsheet-protection-from-covid-19-during-cash-distribution-ppe/
https://www.calpnetwork.org/publication/cwg-ss-tipsheet-protection-from-covid-19-during-cash-distribution-ppe/
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موّظفي ّل بین المستفیدین وبینھم وبین تجنّب االزدحام و"ضمان وجود المسافة الكافیة لمتر واحد على األق )4(

 متر أكثر تفضیالً. 2إلى  1.5قد تكون المسافة من . 224خدمات"ال مقّدمالمنّظمة/الشریك أو المنّظمة/ 
 

، یمكن فحص المستفیدین القادمین نقل المرضاألشخاص الذین یعانون من األعراض یشكلون أعلى خطر ل "نظًرا ألن )5(
للتوزیع بحثًا عن درجات الحرارة المتزایدة (باستخدام موازین الحرارة غیر المالمسة) وأعراض عدوى الجھاز 

ك بعض المنظمات أمثلة على تشار 225."التنفسي وتوجیھھم إلى نقطة توصیل منفصلة مع تدابیر أكثر صرامة
 226العالمات المرئیة التي یمكن استخدامھا.

 
، یمكن فحص المستفیدین القادمین العدوى "نظًرا ألن األشخاص الذین یعانون من األعراض یشكلون أعلى خطر لنقل )6(

عدوى الجھاز  إلى التوزیع بحثًا عن درجات الحرارة المتزایدة (باستخدام موازین الحرارة غیر المالمسة) وأعراض
"تخصیص مساحة للفحوصات الصحیة (مثل  227التنفسي وتوجیھھم إلى نقطة تسلیم منفصلة مع تدابیر أكثر صرامة".

 228فحص درجة حرارة الجسم) وفقًا لنصیحة مسؤولي الصحة".
 

ھم، حتى نیابة عنبال اتتأكد من أن األشخاص الذین یعانون من األعراض "یمكن أن یكون لدیھم بدیل لجمع المساعد )7(
البقاء في المنزل مھم بنفس القدر لموظفي المنظمات ومن مقدمي الرعایة الصحیة . 229یتمكنوا من البقاء في المنزل"

 230أعراًضا. لدیھمالذین 
 

عن طرق نقل بدیلة (على سبیل المثال، التوزیع على مستوى  واإذا لم یكن باإلمكان اتخاذ تدابیر مثل ما سبق، "فابحث )8(
 .231األسرة"

 
التي قد تزید من آلیات الدفاع  لموادالنقدیة والقسائم على شراء ا داتانیة إضافیة لـ "تشجیع المستفیدین من المساعإمك )9(

 .232عن الجسم الطبیعیة (مثل الحمضیات والخضروات)" والمواد الوقائیة "(مثل المیاه النظیفة ومستلزمات النظافة)"
 

 والمساءلة التواصل
 .فیروس كورونا المستجدع المجتمعات بشأن التدابیر الوقائیة للحد من مخاطر انتقال م التواصل المنتظمأھمیة ● 
، خاصة فیما یتعلق بالخروج إلنفاق المساعدة. تجنب توزیع 19-توعیة األسر التي تتلقى النقود بشأن تدابیر الوقایة / التخفیف من كوفید● 

 233لسالمة ".النقد كعامل دفع للناس للخروج دون النظر في سلوكیات ا
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المماثلة التي ال تشمل االتصال المباشر (ولكن الراجعة ات التغذیة أو غیرھا من آلیّ الساخنة ة خطوط الھاتفیّ البالمستفیدین ل اتصاة أھمیّ ● 
  234مع المستفیدین) المراقبة وجًھا لوجھ/تأخذ في االعتبار المخاطر التي ینطوي علیھا احتمال عدم القدرة على المتابعة

دة بشأن أسئلة محدّ  في حال وجودھ : "یرجى اإلشارة إلى أنّ المستجدّ  الجدیدة المتعلقة بفیروس كورونا اإلشارة إلى قناة لألسئلةة میّ أھ● 
دتھ تقدیم الرسائل الرئیسة على النحو الذي حدّ  تجّمع المساعدات النقدیّة في العراقاالتصال (یمكن ل للناس ، یمكنالمستجدّ فیروس كورونا 

 235ة ذات الصلة)"ة وكذلك مشاركة تفاصیل االتصال بالخطوط الساخنة الحكومیّ ة العالمیّ ة الصحّ منظم
 ة بفیروس كوروناارد جدیدة مفیدة خاصّ ات الصلیب األحمر والھالل األحمر موة لالتحاد الدولي لجمعیّ مركز المشاركة المجتمعیّ لدى ● 

 .المستجدّ لدعم االتصال والمساءلة في بیئات فیروس كورونا 
"آلیات التغذیة الراجعة التي ستكون ضروریة للمساعدة الخاضعة للمساءلة ، قد تساعد أیًضا في دعم تصمیم أفضل للخدمات المناسبة  ●

 236في بیئات التشغیل الجدیدة والمعقدة".
ا یتعلق األمر بتوسیع شبكات األمان االجتماعي / برامج الحمایة االجتماعیة، "في حین أن الحكومة قد تفعل الشيء الصحیح من عندم● 

خالل اتخاذ إجراءات فوریة لنشر شبكات األمان، والطریقة التي یتم بھا ذلك من خالل زیادة المعلومات وتوفیر منصة ل ردود فعل 
" ضمان حصول متلقي الحمایة االجتماعیة -د في ضمان الوصول إلى أولئك الذین ھم في أمس الحاجة إلیھا "المواطنین ، یمكن أن تساع

على المعلومات التي یحتاجون إلیھا وإبداء رأیھم في اإلغاثة ، وإذا وصلوا إلیھم ، ھو أمر تمكیني وضروري لكفاءة الحكومة و الفعالیة 
اء تعدیالت على تطبیقات التكنولوجیا بسبب عملیات اإلغالق ، فإن بعض الحكومات ھي في تخصیص الموارد ". نظًرا لضرورة إجر

 237واتساب.
مفتاح لفھم كیفیة إدراك  238على حیاتھم الیومیة وسبل معیشتھم. 19-الوصول إلى األشخاص الضعفاء لفھم كیفیة تأثیر جائحة كوفید● 

 239لتھم واقتراحاتھم وقدراتھم.المجتمعات للفیروس واالستجابة اإلنسانیة ، والتقاط أسئ
أن متلقي النقد یمكن أن یشعروا باإلحباط الشدید بسبب نقص االتصال حول العدید  240، تظھر األبحاث 19-غیر كوفید أوقات حتى في● 

وإمكانیة الوصول من برامج التحویالت النقدیة، وتوافر المعلومات األساسیة حول مدة البرنامج وأھلیتھ ، وسھولة استخدام أنظمة التسلیم 
 إلیھا.

 
 
 

 المراقبة .6

 مراقبة النتائجومراقبة السوق، وات والمخرجات، مراقبة العملیّ 
ة الحركة في البلد، ووجود الموظفین في مناطق (حسب محدودیّ  اا أو كلی� جزئی�  -عن بعد  لمراقبةبااحتمال االضطرار إلى القیام ● 

 ل، وما إلى ذلك).التدخّ 
حة تااألسر غیر مر ترى أنّ من المعتاد/إذا كانت الفرق  ل الحضور أقلّ ما إذا كان معدّ مراقبة " یّةنقدنقطة  في نقطة توزیع أو● 

 .241للمشاركة"
قد تتطلب ھذه األزمة قدرة أعلى على تكییف البرامج وتعدیلھا، والسماح للمراقبة بإبالغ القدرة على التكیف باستمرار. توثیق وتبادل ● 

  ي الوقت المناسب لمجتمع الممارسة األوسع.الدروس المستفادة ف

                                                
 أنظروا، على سبیل المثال، مركز المشاركة المجتمعیّة لالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر حول فیروس كورونا المستجدّ  234

  ورقة إرشادات CCI حول المعاییر الدنیا للمساعدات النقدیة متعددة األغراض خالل أزمة فایروس كورونا المستجد  235
 شبكة العمل التعاوني للحمایة االجتماعیة، فریق العمل المعني بالحمایة االجتماعیة: الدعوة استجابة لـكوفید-19 ، أبریل 2020 236

 وورلد فیجن انترناشونال، كوفید-19: فرصة لتمكین المواطنین من خالل الحمایة االجتماعیة ، بقلم سو كانت و كاثرین تایزیتش ، 1 مایو 2020 237
238 Give Directly قصص المستلمین في كینیا ، في أوقات كوفید-19 ، 24 أبریل 

مجموعة عمل التواصل وإشراك المجتمع ، كوفید-19: نظرة عامة على تتبع شائعات جنوب السودان - العدد رقم 1 (تتبع تصورات وشائعات  239
2020أبریل  27بشكل منھجي) ،  19-كوفید  

240 Ground Truth Solutions 2018 تقریر ملخص رحالت المستخدم ، 
  ورقة إرشاداتCCI حول المعاییر الدنیا للمساعدات النقدیة متعددة األغراض خالل أزمة فایروس كورونا المستجد  241
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مراقبة السوق: "زیادة مراقبة السوق والتحضیر لرصد السوق عن بعد" "من المحتمل أن تكون ھناك حاجة إلى معلومات في الوقت ● 
من المحتمل أن "(...) ".  19-الحقیقي حول أسعار السوق إلبالغ البرمجة وضمان بقاء النقد طریقة استجابة مناسبة في استجابة كوفید

 .242من المراقبة الشھریة إلى المراقبة األسبوعیة المحتملة"تكون ھناك حاجة لزیادة تواتر جمع البیانات وتحلیلھا 
وإلحاح الوضع، یجب أن تسعى أي مراقبة للسوق تتم لدعم االستجابة لتكون أسرع  19-"نظًرا لوتیرة األحداث المحیطة بجائحة كوفید● 

 243ًرا من المعتاد"وأكثر تكرا
 -سلع رئیسیة  10-8إنشاء أدوات مراقبة للسوق مجردة من األسفل تغطي فقط  19-"یجب على الفرق التي تقوم بمراقبة سوق كوفید● 

معظمھا مستمد من سلة الحد األدنى من االستھالك على المستوى الوطني مع إمكانیة إضافة بعض العناصر ، مثل صابون غسل الیدین ، 
باإلضافة إلى عدد قلیل من المؤشرات اإلضافیة حول  -19-المیاه بالشاحنات التكالیف ، إلخ ذات الصلة بشكل خاص بـكوفیدونقل 

 244الصدمات على وظائف السوق "
 

 .ورقة جوجلومن خالل  )groups-d(یرجى االستمرار في تبادل الموارد والنصائح والتعلم واألسئلة الرئیسة على مجموعات 
 
 

ANNEX 1: List of resources 
 
A4EP COVID-19 Position paper, April 2020  
 
BBC article World Risks ‘Biblical famines’ due to pandemic, 22 April 2020 
 
Beazley and Barca blog on Building on existing data, information systems and registration 
capacity to scale up social protection for COVID-19 response, 1 June 2020 
 
 
CaLP and Grand-Bargain sub group on linking social protection and humanitarian cash series 
webinar of 16 April 2020, on lessons learned and opportunities in a pandemic, recording and slide 
presentation. 
 
CaLP and CashCap blog: “Covid 19 and CVA how are operational actors responding”, 30 March 
2020 
 
CaLP blog “Impossible choices: questioning assumptions behind lockdown in low income and 
fragile contexts”, 8 April 2020. 
 
CaLP blog “COVID-19 Cash and Challenges in MENA”, 3 May 2020 
 
CaLP Blog, “the 90 Bn question, can we reach 700 million people in response to covid-19”, 5 May 
2020 
 
CaLP and NRC Blog, “COVID-19, sanctions, counterterrorist financing and CVA”, 18 May 2020 
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 REACH وثیقة إرشادیة: نقد وأسواق الستجابة كوفید-19، اإلصدار 4 16 أبریل 2020  244

https://docs.google.com/document/d/1Vk6ShfDS-_kVVGeGcNzFXhKLSMgK-VyDfa09ZkhWZOE/edit
http://a4ep.net/wp-content/uploads/2020/03/A4EP-COVID_19-position-paper_Final.pdf
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